






রঙ্গপুর . 

সাহিত্য-পরিষ পনত্রিক। 

( ত্রেমাসিক ) 

পরম ভাঙা । 

সম্পাদক 

শ্বীপঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্। 

রলগপুর | 

১৩১৭ বঙ্গাল । 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষণ কার্যালয় হইতে সম্পাদক কর্তৃক 

| প্রকাশিত । 



প্রিন্টার :-_শ্রীআশুতোধষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

মেট্কাফ্ প্রেস, 
৭৬ নং ব্লরাম দে স্রীট, কলিকাতা । 
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ল্রহ্গঞ্সূল্ল 

সাহিত্য-পরিষৎ প্রিক৷ 

প্রাচীন বাঙ্গলা পুথির বিবরণ 

( পূর্ব গ্রকাশিতের পর |) 

২০ । বিজয় পাণ্ডব মহাভারতের 

বনপব্বান্তর্গত নলদমযুন্তীর 

উপাখ্যান । 

মূল সভ! হইতে যে ত্রয়োবিংশতি খানি 

মহাভারত আবিষ্কৃত হইয়াছে বিজয় পণ্ডিতের 

রচিত বিজ্জয় পাগুব মহাভারত তাহার অন্ত- 

তম। এই মহাভারত .সম্পূর্ণ পরিষং কর্তৃক 

মুদ্ডিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদের 

সংগৃহীত আলোচামান পুঁথিধানির স্থানে স্থা'ন 

*বিজএ পাগণ্ডব কথা অমৃত লহরি। শুনিলে 

অধন্দ থণ্ডে পরলোক তরি ॥” এইরূপ ভণিত। 

দর্শনে প্রথমে এখানিকে বিজর প্ডত বিরচিত 

উক্ত বিজয় পাগব নামক ভারত কথার অংশ 
বিশেষ বলিয়াই আমাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, 

কিন্তু পরে পরিষদের মুদ্রিত বিজয় পাগুবের 

নলোপাখ্যানের সহিত. ইহার পাঠ মিলাইদ! 
দেখায়, সে ভ্রম তিরোহিত হইয়াছে। উন্তয় 

পু'থির রচনায়, কিছুমাত্র সৌসাদৃ্ত নাই, 
ভণিত। বাদ দিলে ইহ! ভিন্ন ব্যক্তির রচিত 

বলিয়। নিনংশপ্লিতরূপে প্রতীয়মান হয়। মূল 

সভার প্রকাশিত বিজয় পাণ্ডবের ভূমিকার 

দেখিলাম, অন্যতম ভারত-রচঞ্জিতা কবীন্ত্ 

পরমেশ্বর স্বীয় পরাগলী মহাভারতের ছুই এক 

স্থানে বিজয় পণ্ডিতের ভ্ণতা সংযোজিত 

করিয়। দিয়াছেন। ইহ! সেই পরাগলী মহা" 

ভারতেরই অন্তভুক্তি কি না, তাহা ঠিক বলিতে 

পারিলাম না। কারণ পরাগলী মহাভারতের 

সহিত পাঠ মিলাইবার আমাদের স্থযোগ হয় 

নাই। ফলকথা রচয়িতা যিশিই হউন ন! 

কেন, তাহার রচন| কি শব্ববিস্তাস কৌশলে, 

[ি রসমাধুর্যে, কি রচনাচাতুর্য্ে, কি কবিত্ব 
সম্পর্দে যে অন্ত কোন ভারতকার অপেক্ষ। 

নিক নহে ইহ! নিঃসঙ্কোচে বল! যাইতে পারে। 

কবি দময়ন্তীর রূপবর্ণনায় যে অসাধারণ 

সৌন্দর্যাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন বঙ্গ সাহিত্য 
ভাগ্ারে তাহ! অতুগনীয়। আমরা লেখকের 

রচনা নৈপুণ্য প্রদর্শনার্থ নিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রস্থ' 
হইতে কিঞ্িৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ১ 

অনপর এসে ছৈল যৌবনের জাভ!। 
জিনিঞ। শরদ ইন্দ্র (ইন্দু ) তার মুখ শোভা । 



২. রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

দশন দাড়িত্ব জিনি অধর আতুল। 

ছুরদ জিনিঞা চক্ষু নাল! তিলফুল ॥ 

গৃধিনি গ্িনিঞ্1 শে(ভ। শ্রবণ যুগল। 

ভাহে কর্ণ ফুল শোভ। করে ঝলমল ॥ 

নাসায়ে বেসর দোলে মতি মনোহর । 

লক্ষের কাচুলি শোভে হদএ উপব ॥ 
ললাটে সিন্দুর বিন্দু দিনমণি মাভা। 

হাসিতে বিক্পরি (বিজলী) থেলে করে নান। 

| শোভা ॥ 

কামের কামান জিনি ভূন্ধ স্থুশোভিত। 

দেখিয়। মুহিত হয় কামদেবের চিত ॥ 

কনক কটরা জিনি শোতে পয়োধর। 

গলে বিলনিত (বিলম্বিত) হার দেখিতে সুন্দর ॥ 

মুণাল জিনিঞ1 ভূন তাহে অভরণ । 

দেবতার কন্ঠা হেন করয় শোভন ॥ 

সিংহ জিনিঞ| মর্দ (মধ) দেখ অতি ক্ষীণ। 

স্বামী আরাধনে কন্ঠ! থাকে রাত্রি দিন ॥ 

রাম রম্ত। জিনি উরু চরণে নৃপুর। 
রাজহংস জিনি তার গমন মধুর ॥ 

এহছিমত দময়স্তী রূপে শোভ! করে। 

সথিগণ সঙ্গে করি আনন্দে বিহরে ॥ 

দিনে দিনে বাড়ে কন্া যৌবন তরঙ্গ । 

সখি সঙ্গে কছে কথা পুরুষ প্রসঙ্গ ॥ 

কবি অন্তত স্বয়ন্বর সভা গমনোঙ্গুখা 

দবমর়স্তীর প্রসাধনের কমনীয় চিত্র সুদক্ষ চিত্র- 

করের স্টার কিরূপ সমুজ্জল ভাবে অঙ্কিত. 

করিস্বছেন পাঠক তাহার একটু পরিচয় গ্রহণ 

করুন $-- 

শুনি শ্বয়ন্বর কথ! বেশ করে বাজ স্থতা 

অপরুপ ভূবন মোহন। 

বদন শরদ শশি তাছে মন্দ মন্দ হাসি 

কুরজ নিন্দিত বিলোচন ॥ 

ললাটে সিন্টুর ফেঁট! দিনমপি জিনি ঝট! (ছটা! 

চন্দনের বিন্দু চারি পাশে । 
অধর সিন্দুর শোভা! অরুণ নিন্দিত আভা 

হালিতে বিজরী প্রকাশে ॥. 

নাস। গরুড়ের তুল নিন্দাকরি তিপ ফুল 

তাহে শোভা করে গজমতি। 

ভ্রমর নিন্দিয়া তায় দাঁড়িম্বের বীজ প্রায় 

শোনা করে দশনের পাতি ॥ 

গৃধিনি জিনিঞ শ্রুতি রতন কুগ্ডল তথি 

গগ্ডযোগে শোভে অন্থপাম । 

স্বর্ণ জড়িত হীর! তাহে মুকুতার ঝর! 

গলে দিল মুকুতার দাম ॥ 

কে শোতে মণিমালা ভুক্গ যুগে তাড়বাল। 
শোভা করে দেখিতে স্থন্দর ৷ 

শোভে নানা অলঙ্কার "তুলনা নাহিক তার 

কুচষুগ কনক কটর। 

তন্থু অতি নিরমল নারি সরোকরুহদূল 
দেখি আকুলিত মনচোর. ॥ 

মুণাল জিনিঞা কর োভে অত মনোহর 

তাহে শোভে অঙ্গ কষ্কণ। 

রূপ জিনি শশি কলা অমূল্য পদ্কঞ্জ মাল! 
সর্বাঙ্গ ভূত মাভরণ ॥ 

গলে সরন্বতি হার আর নান। অলঙ্কার 

রস্ত। উর্ব্ি জিনি রূপ। 

চাঁমর জিনিঞ্। কেশ সিংহ জিনি মধ্য দেশ 

তাই শোভে কনক কিদ্কিনি। 

হৃদএ কাচুলি শোভে চলিতে কিন্কিণী বাজে 

পরিধান পাট সাড়ি খানি ॥ 

জিনি রাঙ্গ রস্তা তরু শোভ! করে ছই উরু 

চরণে নূপুর ভাল সাজে । 

ঘাগর ঘুঙ্গর তায় শোভ। করে ছই পায় 

তাহাতে কনক কন্ক বাজে ॥ 



সন ১৩১৭, ১ম সংখ্যা। ] 

আঁপনার রূপ দেখি আনন্দিত শশিম্খী 

ঘখিগণ করিল যোগানে | 

নান। আভরণ পরি পুষ্প মাল! হস্তে করি 

যায় কন) শ্বসন্থর স্থানে ॥ 

পুঁথি খানি দোভণাজ কর! তুলট কাগজে, 

প্রথম থানি ব্যতীত অপর পাতা গুলির, উভয় 
পৃষ্ঠে গোট। গোট! অক্ষরে লেখ! । মাঝে মাঝে 

বিস্তর কাটাকুটী আছে। শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮। 

পত্রগুলির অধিকাংশই অল্পধিক কীটদষ্ট। 

প্রথম পত্রখানি এরূপ জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে 

যে তাহা হইতে পাঠোন্ধার করা একরূপ ন্মস- 

স্তব। কিন্তু সেজন্ত চিন্তার কোন কারণ নাই । 

কারণ আমর! এই পু'থিরই.বিভিন্ন লিপিকরের 

নকল আরও একাধিক খানি খণ্ডত ও সম্পূর্ণ 

গ্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইস্সাছি। 

গ্রন্থথানি আগাগোড়া পদ ত্রিপদী ও খর্ব ছন্দে 

রচিত ছুই এক স্থানে ভাটিয়ালী ও করুণ 

ভটিয়ালী রাগেরও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। খর্ব 
ছন্দট| পা$কবর্গের নিকট অভিনব বলিয়া 

বোধ হইতে পারে, কিস্ত উহা! আর কিছুই 

নহে পয়ারেরই নামান্তর মাত্র। একটু নমুন! 
দিতেছি । 

থর্ব ছন্দ। ভাটিয়ালী রাগ £-_ 

রাজ! বোলে রাণি তুমি কান্দ কি কারণ। 

আমার সছিতে যাব! করিতে ভ্রমণ ॥ 

গ্রন্থে নকলের সন তারিখ ও নকলকার- 

কের নামধামাদি নিয়েদ্ধতানুরূপ বর্ণিত 
আছে ।-- 

ইতি মহাভারতের কথা বোনপর্ব নল 

উপক্ষান 'সমাণ্ড। যথাদৃষ্টং তথ! লিখিতং 

লিক্ষোক দোষক নাস্তি। ভিমন্তাপি ইত্যাদি। 

প্রাচীন বাঙ্গল৷ পুথির বিবরণ ৩ 

শুন ভাই সর্বজন আমার বচন। 

তোমার চরণে মোর এহি নিবেদন | 

অল্লমাত্র বুদ্ধি আমার বুদ্ধে বু হীন। 

দোষ দেখি থেমা স্থির মন ॥ 

য্দি অক্ষরের কিছু কমি বেশি থাকে । 

গুরুর কল্যাণ চাহি খেমিবা আমাকে ॥ 

ইতি সন ১২১২ সাল তারিখ ৩ভাস্ 
শুক্রবর সন্ধ্যাকালে সমাপ্ত ॥ পুস্তকগতে 

প্ীবাঞ্চারাম দাস দাষ। হস্ত অক্ষর... নাথ 

দাষ দাষ। সাং নাওডাঙ্গ! ইতি-- 

২১। চৈতন্য চরিতাম্বৃত। 

কৃষ্দাস কবিরাজ গ্রণীত, এই সর্বজন সু- 

পরিচিত বৃহৎ বৈষ্ণবংগ্রস্থের নূতন করিয়া পরি 

চয় প্রদান অনাবশ্তক । আমর ইহার আদি 
ও অন্ত খণ্ড মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও 

থগণ্ডত। আদি খণ্ড থানি ১৭শ পরিচ্ছেদে 

সমাপ্ত । এই খণ্ডের পত্রসংখ্যা মোট ৭৪*। 

১ম হইতে ৯ম পত্র পর্য্ত্ত অঙ্কে তৎপর 

পণ চৌক এবং কাহনে পত্রাঙ্ক দেওয়!। দেশী 

তুলট কাগজে ১৪ সংখ্যক এবং শেষ পত্রথানি 

ব্যতীত অৰশিষ্ট পত্রগুলি সব ছুই পিঠে লিখিত। 

৩৫শ ও ৭০ম পত্রানির কিয়দংশ ছিন্ন । অযতে 

পুথি খানি এ প্রকার জীর্ণাবস্থ! প্রাণ্ড হইয়াছে 

যে শীগ্র সযতে সংরক্ষণের স্থব্যবস্থ। ন! হইলে 

অচিরে ইহা ধ্বংস মুখে পতিত হইবার সন্ত. 

বনা। অস্ত খণ্ডের প্রথম ৫* পত্র মাত্র আমা- 

দের হস্তগত হইয়াছে তাহার অবস্থ/ও আদি- 

থণ্ডের স্তার় শোচনীয়। এই খণ্ডে ১৮ সংখ্যক 

পঞজের পর /* হইতে পত্রান্ক আরম্ভ হুইয়।ছে 

এরূপ করিবার তাৎপর্য্য বুঝ। গেল লা। অস্ত 

থণ্ডের দশম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ এবং একাদশ 



৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্তরিক!। 

পরিচ্ছেদের কিয়দংশ মাত্র আছে, অতঃপর 

খগ্ডিত।" আদিখণ্ডের শেষে লিপিকরের নাম 

ধাম এবং নকলের সন তারিখ এইরূপ বিবৃত 

আছে )-- 

ইতি শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে আদিলীল! গ্রন্থ 

সম্পূর্ণ মিতি। গতে শ্রীনর দাস সাঁকন শাল- 

ঝাড়ি ॥ জীল্লে বেহার সাঞ্ষরেঞ্চেতি শ্রীফাকির 

চন্দ দাস সাঁকীম কৈমারী জীর্লে রজপুর সন 

১২১৭ সাল তারিখ ২ বৈশাখ রোজ রবিবার 

মিতি 

২২। রাজাবলী। 

বঙ্গজ কায়স্থকুলোত্তব জয়নাথ ঘে।ষ সঞ্চলিত 

এই সুবৃহত পুঁথিখানিতে কুচবেহার রাজবংশের 

গ্রতিষ্ঠাত। বিশ্বাসংহ হইতে মহারাজ। শিবেন্ত্র- 

নারায়ণের সম পর্য)স্ত কুচবেহার রাজোর ইতি- 

হাস ধ"ঝাবা/হকরূপে বিবৃত আছে, পুথি খানি 

ছুই থণ্ডে বিভক্ত । প্রথম দেবখণ্ড ১২শ অধ্যায়ে 

সমাপ্ত, এই অংশ যোগিনী তঙ্জীবলম্বনে রচিত। 

২য় নরখণ্ড এই অংশে মহারাজ! নরনারায়ণের 

সময় হইতে মহারাজ! ধৈর্য্োন্্রনার।য়ণের সময় 

পর্যযস্ত (৯৬১--১১৮৩ সন) এ্রতিহাসিক ঘটনা- 
বলী, কবিরত্ব প্রণীত রাজথণ্ড নামক একখানি 

হস্তলিখিত প্রাচীন ইতিহাস এবং সরকারী 
দপ্তরের কাগজপত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। 
এই খণ্ডের অধ্যায় সংখ্য। ২১। তৎপর 

প্রতাক্ষ খণ্ড বাহ! গ্রন্থকার স্বয়ং রাজকার্ষে 

ব্যাপৃত থাকিয়া! মহারাজ! হরেন্্রনারায়ণ ও 

_শিবেন্্রনারায়ণের অনুজ্ঞানুলারে এবং দেওয়ান 

কালীচন্্র লাহিড়ী মহাশয়ের নির্দেশক্রমে ৩৩শ 

অধ্যায়ে রচন। করেন। রচয়িত রাজ সর- 

কারের সুদ্সির পদে অধিগ্িত থ|কিলেও অনেক 

গুরুতর রাজকার্যো তাহার হাত ছিল। 

এমতাবস্থায় তত্প্রণীত এ পুথিখানি যে অনেক 
জ্ঞতব্য ও প্রামাণিক এ্রতিহাদিক সত পূর্ণ 
তাহা বলাই বাহুল্য । বিশ্বসিংহ স্থুত মহারাজ। 

নরনারায়ণ স্বীয় জোট ভ্রাতুষ্প,ব্র অনিরুদ্র ও 
ভূট[নাধিপতি দেবরাজ এবং সেনাপতি রাজা- 

মুজ শুরুধবজের অধিনায়কত্বে বেতনভোগী 

হিনদুগ্থানী মোগল ও পাঠানবাহিনী সহ গৌড় 
বিজয়ে যাত্রা করিয়! তথায় হিন্দু বিজয় বৈজ- 

যস্তী প্রোথিত করতঃ অনিরুদ্রকে যে গড়ের 
সিংহাসন প্রদান করিয়! আসেন গ্রন্থে তাছার 

উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌড় বিজয় করিয়া 

মহারাজ! নরনারায়ণ তদ্দেশস্থ অনেক ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিতকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এ 
সকল ব্রন্গোত্তরের রাজকীয় সিংহমোহরাঙ্কিত 

স্কৃত গ্লেক নিবদ্ধ সনন্দ পত্রগুলির সন্ধান 

হওয়া আবশ্তক। এই নরনারায়ণের সময়েই 

কুচবেহার রাজ্যে প্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার 
গ্রচলন হয় । এইজন্য উক্ত মুদ্রাগুলি নারা- 

য়নী মুদ্রা নামে অভিহিত হইত। মুদ্রাগুলির 

একপৃষ্ঠে মহাদেবের নাম এবং অপর পৃষ্ঠে 
মহাঁবাক্জা নরনারায়ণের নাম থোদ্িত থাকিত। 

আসাম বিজয়, বৈকুগপুর ও পাঙ্গার রাজবংশের 

বিবরণ, দিল্লির সমঁট জালালউদ্দীন মহম্মদ 

আকবরের প্রেরিত আলীকুলী খা কর্তৃক গৌড় 
পুনরধিকার, অনিরুদ্রের বংশধরগণের তথা 

হইতে পলায়ন রাজস্ভায় অপমানিত মুকুন্দ 

সার্বভৌমের উত্তেজনায় জাহাঙ্গীরের আদেশ- 

ক্রমে গৌড়াধিপতি ক্র্তৃক কুচবেছারের ঘোড়।- 
ঘাট অঞ্চল আক্রমণ ও অধিকার, তুটায়াগণ 

কর্তৃক দৈবলন্ধ চাকবালিশ খড়গ হমুমানদণ্ড 

সুবর্ণবস্কণ প্রভৃতি রাজচিহ অপহরণ মহারাজ! 



১5 ১৩১৭) ১5 সংখ্য'। ] 

প্রথণনারায়ণের সময় পঞ্চরত্ব সভার স্যাষ্ট 

বৈকুগুপুরের রায়কত ও পাঙ্গর কুরদের কুচ- 

বেহারের অধীনতাপাশ ছেদন এবং ঢাকার ম্থবে- 

দার ইব্রাহিম খার আম্থগতা স্বীকার, পাটগ্রামে 

যবনসংঘর্ষ, কম্ির হাট, কাকিন1, টেপ।, 

মন্থন ও কুঁড়ি* প্রভৃতি স্থানের রাজকন্ম্চারি- 

গণের বিদ্রোহাচরণ ও 'আপনার্দিগকে স্বতন্থ 

জমিদার বলিয়া ঘেষণা, ঢাকার জবরদস্ত 

খার সহিত সন্ধি, ঢাকার স্থবেদার মহম্মদ 

আলী খার কুচবেহার আক্রমণ, রাজাদেশে 

খ[শনবীশ গৌরীনন্দন মুস্তকী ও গৌর প্রসাদ 

বঙ্কির তুটিয়াদের সহিত সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক 

নূতন সেনাদল সংগ্রহ করিয়! কুচবেহার পুনরু- 

দ্ধার, ভূটিয়! অত্যাচার নিবারণর্থ অর্থ বিনি- 

ময়ে দিনাজপুরের কলেইর হারুশ সাহেবের 

নিকট সৈন্থ সাহাধা প্রার্থনা, লক্ষমুদ্র! বার্ষিক 

লালাবন্দী করাবধারণে ভুটীয়। দমনার্থ 

৪টি কামান সহ মেজর পরলেঙ্গ সাহেবের 

কুচবেহার অভিযান প্রভৃতি বিবিধ 

এতিহাসিক তথো গ্রন্থথানি পুর্ণ। এত 
অল্পস্থানে এনপ সুন্দর গ্রন্থের পরিচয় প্রদ।ন 

সম্ভবপর নহে বলিয়া! আমরা 'অতি সংক্ষেপে 

গ্রন্থের স্থল স্থল বিবরণগুলি মাত্র এখানে 

লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত 

আলোচন| আবশ্তীক। ফল কথা এই সুন্দর 

ইতিহাসখানি এ্রতিহাসিক তত্বানুপন্ধিৎসুর 

আভনব তত্বেদবাটনে বিশেষ সহায়ত! করিবে 

বলিয়। আমাদের বিশ্বাস। একচতুর্থ আকারের 

* কুড়ি বা কুণ্ডীর জমিদারী মোগল সম্রাটের 
প্রদত্ত জায়নীর বাজেয়াপু হইয়। সি হয়। কুচবেহারের 
সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই জমিদারির কোনও সম্পর্ক 
নাই। 

প্রাচীন বাঙ্গল' পুথির বিবরণ। ৫ 

ফুলস্কাপ কাগজের ফুলমরকে। বাই্ডিং কর! 
বহিতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধরণের পরিষ্কার 
অক্ষরে লেখা । পৃষ্ঠা সংখা। ২৯৮ পত্রগুলি স্থানে 

স্থানে কীটদষ্ট। গ্রন্থে নকলকারকের নাম ঝ 

রচনার সন তারিখ কিছুই নাই। সম্ভবতঃ 
গ্রন্থকার ম্বহস্তে ১২৫২ সালে এই গ্রন্থের 
প্রতিলিপি প্রস্তত করিয়াছিলেন। কারণ এ 
সনে তিনি এই গ্রন্থের রচনা শেষ করিয়া 

মহারাজ! শিবেন্দ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত 

করেন। পুথিখানির প্রথম পৃষ্ঠায় তৃতপূর্ব 
দেওয়ান নীলকমলসাম্নালের মোহরাস্কিত 

দেখিয়। অনুমান ভয় গ্রন্থকার এই পাওুলিপি- 
থানিই ভূপতিকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর 
এক কথা গ্রস্থের ভূমিকায় প্রত্যক্ষ খণ্ডের 
অধ্যায় সংখ্যা ১৮শ বলিয়! উল্লেখ থাকিলেও 
প্রকৃত পক্ষে এ খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে সমাপ্ত 
হইয়াছে। মহারাজ! হরেন্্রনারায়ণের সময়ে 
প্রতাক্ষ খণ্ডের ১৮শ অধা।য় পর্যন্ত লিখিয় 

গ্রন্থকার পুথি খানি রাঞ্জ সকাশে উপস্থিত 
করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ভূমিকাটি সেই সময়ে- 
রই রচিত। তৎপরে মহারাজ! হরেন্ত্রনারার়ণের 

শেষ জীবনের এবং শিবেন্ত্রনারায়ণের রাজত্বের 

ঘটনাবলী অবশিষ্ট কয়েক অধায়ে সঙ্কলিত 

হইয়। বোধ হয় পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হইয়া 
ছিল। এই ইতিহাসথানি রচনা করিয়! 
গ্রন্থকার মহারাজা হরেন্্রনারায়ণের নিকটে 

পঞ্চগ্রাম ভূমি পারিতোধিক শ্বব্ূপ* প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। গুনিলাম রাজাবলী গ্রস্থখাঁনি 

কুচবেহার রাজসরকার হইতে ইতিপূর্বে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা 
অনেক চেষ্টা করিয়াও উক্ত পু'থি বা মুদ্রণের 

সম তারিখ সংগ্রহ করিতে ফোন রকমে সমর্থ 
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এক থানি গ্রন্থে কুচবেহারের ইতিহাঁস তথাকার 

সদর নায়েব আহেলকার শ্রীযুক্ত হরেন্রনারায়ণ 

চৌধুরী বি,এল, মহাশয় ইংরেজী ভাফাঁয় লিখিয়া 

সরকারী বায়ে প্রকাশ করিয়াছেন উক্ত গ্রন্থ 
প্রণয়নে হরেন্দ্রবাবু ঝাঁজাবলীর লেখকের 

নিকটে খণী বলিয়। প্রকাশ । কবিরত্ব প্রণীত 

রাজখণ্ড নামক একথানি প্রাচীন ইতিহাসের 

উল্লেখ অত্র গ্রন্থ মধ্যে লক্ষিত হয়। রাঙ্জাবলী 

রচনার সময়েই উহা! ছুপ্রাপ্য ছিল এখনকার 

তে! কথাই নাই। কুচবেহার রাজলাইব্রেরীতে 

উহ! সংগৃহীত থাকিলেও থাকিতে পারে। 

কুচবেহারস্থ পরিষদের কোন সন্ত মনোষোগী 
হইয়া ইহার সন্ধান করিলে ভাল হয়। 

ভাষায় অন্থপ্রাস-বীচি-বিক্ষুদ্ধ বিশেষণের 

একটা শ্োত কিরূপ খর ভাবে প্রবাহিত তাহা! 

প্রদর্শনার্থ নিয়ে নমুন! শ্বরূুপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 

হইল )-- 

“্রীত্রীগুরুদেব চরণারবিন্দ দ্বন্দ মফরন্দ 

অজ্ঞান তিমিরান্ধ জনসমুহের জ্ঞানাঞন ন্তায় 
সহঅরদল কমল কর্ণিকান্তরে নিরস্তর চিন্তা 

করিয়! তস্ত চরণ প্রান্তে কোটা কোটা প্রণাম 
পূর্বক ধরণিধরেন্ত্র তনয়া অখিল ব্রহ্মাও সৃষ্টি 
কারিণি ত্রিগুণাত্মিকা সহিত শ্রীশ্রীমাশ্ততোষ 

দীন দয়াময় সদাশিব চরণারবিন্দ ছন্দে প্রণা- 

মানস্তর শ্রীমক্লারায়ণ পরায়ণ সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ 
দেবতাতভৃদেব ব্রাঙ্গণ সকলের চরণপ্রাস্তে 

গ্রণতি পূর্বক বহুতর প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীসদা- 
শিব বংশ সম্ভব বিহবারস্ত দেশাধিপতি গ্রশ্রী- 

মহারাজাধিরাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তৃপবাহাদুর 

মহাশয় সদাশয় দান মান গুণ ধ্যান ধারণ 

কুল শীল বল বীর্ধা শৌর্ষা ধৈর্য্য গান্তিধ্য বর্ম 

ধর্ম কর্ম অস্ত্র শন্ত্র নীতি চরিত্র নিতান্ত শ্বাস 

দাস্ত (বছ্যা বিনয় বিচার রাজলক্ষণ রাজ ব্যব 

হার স্মরণাগতজন প্রতিপালনাদি বিষয়ে এবং 

বূপলাবণ্যাদিতে জনি তুলনা রহিত রিপূকুল 

বলপঙ্কে প্রচণ্ড মার্তগ স্তায় তাহার পুর্বপুরু- 

যের বিবরণ...পুর্বব সংবাদ তৎশ্রবণে অহিক 

পারঞ্রিক শুভদায়ক যেহেতু শিব সন্তান 

প্রত্যেকে নৃপতি সকলের গণেশ তুল্য অত- 

এব নিবেদন করিতেছি জে সংগ্রতিক ভূপতির 

মন্্রীবর্গের অগ্রগণ্য মহামন্ত্রী শ্রীযুত দিওান 

কালিচন্ত্র লহিড়ি মহাশয় সর্বগুণাধার ও 

সকল গ্রশংসাতে প্রশংসিয় মন্ত্রণাতে জে মত 

ইন্দ্রের সভাতে বৃহস্পতি ও প্রত্রীরঘুনাথের 
সভাতে বশিষ্ঠ” ইত্যাদি । 

কিশামত শিমলবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত 

সর্ব্বানন্দ মজুমদার মহাশয় এই মূল্যবান পু'থি- 
থানি আমাদিগকে দান করায় আমর তাহার 

নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। 

২৩। মনসার ভাসান। 

ইহা একথানি বটতলার মুদ্রিত পুম্তক। 

১২৮) সালে কলিকাতার এন, এল শীলের 

যন্ত্রে শ্ীনৃত্যলাল শীলের দ্বার! মু্রিত ও প্রকা- 

শিত ক্ষেমানন্দ কেতকাাস ইহার রচয়িত। 
কবি ক্ষেমানন্দ সরম্বতী বন্দন! প্রসঙ্গে অভি- 
রামের কল্যাণ কামন! করিয়াছেন। এই 
অভিরাম যে তাহার পুক্র অথবা! তদ্বৎ কোন 

ঘনি্তর নিকট আত্মীয় সে বিষয় সন্দেহ 

নাই। পুথি খানি খণ্ডিত, শেষের ২১খানি 

পাতা নাই। কবি গণেশ সরস্বতী লঙ্গগী 



সন ১৩১৭, ১ম সংখ্যা । ) 

মনস। ও সর্ব দেবের বন্দন| করিয়া এইরূপ 

্রস্থারস্ত করিয়াছেন। 

চম্পক নগরে ঘর টাদ সওদাগর 

মনন সহিত বাদ করে নিরম্তর ॥ 

দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে। 

তথাচ দেবতা বলি ন| মানে তাহারে ॥ 

মনস্তাপ পায় তবু ন। নোও্ডায় মাথা । 

বলে চেঙ্গ মুড়ী বেটা কিসের দেবতা ॥ 

ক খা ৬ ধা. 

দেবীর আদেশ পাইয়া কাদঘিণী ধায়। 

বিপাকে মঞ্জিল চাদ কেতকাতে গায় ॥ 

শ্রীযুক্ত মুন্সী আবুল করিম সাহেব মূল 

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১২শ ভাগ ৩ম 

সংখ্যার একখানি প্রাচীন হস্ত লিখিত প্রতি- 

লিপির সাহায্যে প্রথম এই পুথি থানির 

পরিচয় প্রদান করেন । তিনি পরিষদকে ইহ 

প্রকাশের জন্ত অনুরোধও করিয়াছিলেন। 

মনপার ভাসান পূর্বে যে কখন মুদ্রিত 

হইয়াছিল তাহ! বোধ হয় তাহার জান! 

ছিল না। রচয়িতা ক্ষেমানন্দ ও কেতকা 

দাস কোথাকার লোক তাহ। অদ্ধাপি 

নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই ; তবে গ্রন্থে 
যে সকল নদনদী গ্রাম নগরাদির উল্লেখ আছে 

তাহ।র অধিকাংশই বর্ধমান জেলায় অবস্থিত । 
বিশেষ গ্রন্থে বেহুল! লখীন্দরের বিবাহে যে 

লকলত্ত্রী জাচারাদির বর্ণন! দৃষ্ট হয় সেগুলিও 
নাকি বর্ধমান অঞ্চলেই বিশেষ রূপে প্রচলিত 

ইত্যাদি কারণে কেহ কেহ তাহাদিগকে 
বন্ধমানবাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। 

এসম্বস্ধে “বঙ্গভাষার লেখক” নামক পুস্তক 

প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 

১২৯৬ সালের ফান্তনের ভারতী হইতে 

প্রাচীন বাঙ্গলা পুথির বিবরণ। ৭ 

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধের ষে অংশ 

বিশেষ উদ্ধত করিয়া দিয়াছেমি আমরা 

এস্থলে তাহাই তুলিয়। দিলাম। “মনসার 

ভাসানে গ্রাস্য কথার কিছু প্রাছর্ভাব। অর্থ- 

বোধ সে জন্ত অনেক স্থানে কষ্টসাধ্য ; সকল 

কথা অভিধানে খুঙ্জিয়া পাওয়াও দায়। 
অগ্তান্ঠ প্রাচীনকাব্যে সে সকল কথা প্রায় 

দেখা যায় না। ইহ! হইতে অনুমান করা 

যাইতে পারে যে, অন্তান্ত গ্রন্থের তুলনায় 

ভাসানেৰ ভাবা বাঙ্গালা দেশের কোন বিশেষ 

অঞ্চল ঘেলসা। সে কোন অঞ্চল আমর! 

বলিতে অক্ষম। তবে গ্রন্থের মধ্যে যেসকল 

নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে 

ভাপান রচগ্িতার্দের নিবাস ব্দ্ধমান জেলায় 

ঠাহরাইয়া থাকেন। আমরাও তাহার বিরুদ্ধে 

কোন প্রমাণ পাই না। ম্ৃতরাং মনসার 
ভাসানের গ্রাম্য কথ গুলি বর্ধমান অঞ্চলেরই 

বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয়।"” 

কাব গ্রন্থকার ষেরচন| নৈপুণোর পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন তাহা! বস্ততই প্রশংসনীয় । 

কৰি কল্পনার তুলিকায় অস্কিত সতীশিরোমণি 

বেহুলার সমুজ্জল চিত্রের নিকট বুঝি ব! সীতা 

সাবিত্রীর মহিমাময়ী সতীত্ব গ্রাভাকেও য়ানাভ 

হইতে হয় 

২৪। মধুমালতী । 

প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক। ১৭৮১*শকাব্বার 
কলিকাতার বিস্তারত্ব যন্ত্রে ব্ণৌমাধব দের 

অনুমত্যন্সারে মুক্রিত। গোবিন্দচন্্র 
ভট্টাচার্য ও ছে'গদ হামজ! এই মুন্দর পৃ'থি 
থানির রচয়িত | ছৈএদ হামজার রচনা! অতি 

কম কেবল প্রথম পরিচ্ছেদে মাত্র তাহার 



৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

নামযুক্ত ভণিত! দৃই হয়। কিন্কর নগরে 
রাজ! সুর্ধ্যভান্ুম্ত মনোহর ও বিক্রম নগরের 
রাজকুমারী মধুমালতীর আরব্যোপন্টাসের স্টায় 
বৈচিত্র পূর্ণ অলৌকিক প্রেম কাহিনী লইয়া 

এই গ্রস্থ খানি রচিত। প্রসঙ্গতঃ বিশ্রাম 

নগরাধিপ চিন্রসেন দুহিতা প্রেমবতীর সহিত 

মালবাধিপতি নুশীলের অপূর্ব মিলনের নিব- 

রণও এই গ্রন্থ মধ্যে সুমধুর ভাষায় বর্ণিত 
আছে। পু'থ খানির ভাষা যেরূপ সরল 

কৰিস্বপূর্ণ তদ্রূপ প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট 

দ্বানে স্থানে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সুবিমল 

কবিত্ব কৌমুদীর রজত ছায়া যেন প্রতিফলিত 

হইয়াছে বলিয় বোধ হয়। আমর! গ্রন্থ 

হইতে কুমার নিশ[চরের যুদ্ধ, ও “মনোহর 

মালতী বিহার পাঠ করিয়৷ দেখিয়াছি 

অন্নপামগলের “দক্ষ যজ্ঞ নাশ” ও বিদ্যানুন্দ- 

রের বিহারারস্তের” সহিত উহাদের আশ্চর্য 

সৌসাদৃশ্ত রহিয়াছে। 
শুধু ভাব নহে ছন্দ নির্বাচনে পর্্যস্ত একে 

অন্তের অনুকরণ করিয়াছেন। এক্ষণে কে 

কাহার অনুকরণ করিয়াছেন ইছাই বিচার্য্য। 

রচয়িত| পথর শেষে এই গ্রহেলিকাময় 
কবিতাটির দ্বারা গ্রন্থ রচনার সময় নির্দেশ 

করিয়াছেন £-_-- 

মৈজ্র পৃষ্টে বাণ পক্ষ শক নিরপন। 

শশি সত বার মাস শবের বাহন ॥ 

ধাদশ দিবসে বেলা ৰ্িতীয় প্রহর । 

সাঙ্গ হেল আখ্যান মালতী মনোহর ॥ 
আমাদের মনে হয় ১৪৫২ শকাব্বার ১২ই 

পৌষ বুধবার বেলা! দ্বিগ্রহরের সময় এই পৃথি 
খানির রচনা শেষ হইয়াছিল। আর 

ভার়ত্চজ ১৬৩৪ পকাবায় জন্মগ্রহণ কয়েন। 

রচনাকাল সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত 

ইইলে, তারতচন্দ্রই মধুমালতীর অনুকরণ 

করিয়াছেন বলিয় ধরিয়। লইতে হয়। 

২ /উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর ও কুচবেহার অঞ্চলে 

মধুমালার গান প্রচলিত আছে। জাগগান 

ময়নামতীর গান প্রভৃতির স্তায় ইহাও এদেশী 

নিরক্ষর গ্রাম্য কাবর নিজস্ব । আলেখচ্যমান 

গ্রন্থের সহিত এই গানের উপাখ্যানাংশের 

আশ্চর্য সৌসাদৃশ্ত দর্শনে উত্তরবঙ্গের নিরীহ 
কবির কাব্যখানি বেমালুম আত্ম।সাৎ পুব্বক 

বৈদেশিক গ্রন্থকার বিশুদ্ধ ভাষার ছচে 

ফেলিয়৷ মাজিয়! ঘপিয়া ইহাকে আপনার 

করিয়া লইয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে। 

্রস্থে পয়ার, ভ্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, তোটক, 

ললিত, মালঝাপ ও একাবলী ছন্দের বাবহার 

লক্ষিত হয়। ূ 

২৫। বিজয় পাগ্ব মহাভারতে 
বনপর্বান্তর্গত নলোপাখ্যান। 
দৌভাজকরা প্রাচীন দেশী কাগজের ছুই 

পিঠে লেখা, “প,থখ/নি খণ্ডিত। প্রথম ৬* 

পৃষ্ঠ। মাত্র আছে, শেষের ছুই এক থানি পাতার 
অভাব। গ্রন্থের শেষাংশ খণ্ডিত বলিয়। নক- 

লের সন তারিখ ও লিপিকরের নাম ধামাি 

কিছুই জান! যায় ন। তবে ২য় পৃষ্ঠার একন্থানে 

সন ১২২৫ নাল ৩০ আষাঢ় এইরূপ লেখ! 

থাকায় এবং কোন কোন পৃষ্টায় শ্রুসেথ ঘুগু 
আলীর নামের উল্লেখ দৃষ্টে এ সময় তাহারই 

নকল বলিয়৷ অনুমিত হয়। অব্র প্রবন্ধের 

অন্তর্নিবিষ্ট বিংশতি সংখ্যক পির পরিচয় 

প্রসঙ্গে ষে সকল কথ! বল! হইয়াছে .এ পথ 

থানি সম্বজেও ঠিক সেই সকল কথাই গ্রষোজা 

অধিকন্ত অজ্ঞ লেখকের নকল বলিয়! ভুরি 



সন ১৩১৭, ১ম সংখ্য। ] 

পরিমাণে অশুদ্ধ বর্ণ শিল্ঠাসের ত্ব।রা বাগলা 

পুথি খানির স্থানে স্থানে অর্থবোধ করা কষ. 

সংধ্য হইয়া পড়িয়াছে। মক্গর গুলি এপ 

বিশ্রী যে একরূপ দুষ্পাঠা বলিলেই হয়। 

২৬। ছুতী সংবাদ। 
পুরাতন ছাপার বহি। "আকার রয়াল 

কাগজের এক অষ্টমাংশ। নামেই পুস্তক 

থানির পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। কালে 

পাচালীর ধরণে কথোপকথন-চ্ছর্পৈ রচিত। 
প্রথম একটি গান তারপর ছন্ডা। বোধ 

হয় পুর্বে ইহ সুরতাল সহযোগে উদশীত 

হইত, ভাষার স্থানে স্থানে বেশ মাধুর্য আছে। 

আবরণ পত্রের অভাবে কোন সমন্ম কাহার 

দ্বারা কোন যন্ত্রে মুদ্রিত তাহা ঠিক বলিবার 

উপায় নাই। পুথি খাণির শেষের একখানি 

পাতার উপর অস্পষ্ট অক্ষরে শ্ীদানিয়। 

দাসের পুতি সন ১২৯৭ সন এইরূপ লেখ! 

আছে। ইহা হইতে অবনত তৎপূর্বে মুদ্রিত 

বলিয়াই অনুমান করিতে হয়। গ্রন্থের এক 

স্থানে রচয়্সিতার নামধুক্ত ভণিত ছাড়! তার 

আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় ন। 

প্রাচীন পুথির বিবরণ । 

আরম্ত 

শ্রীমতীর কুষঃ বিচ্ছে্। 

রাগিণী ইমন। তাল আড়া। 

ওহে দয়াময় শ্রাম। 

নিদয় হয়ে কোথ| রইলে গুণধাম। 

পদ্াশ্রয় দিয়ে হরি, কি দোষেতে পরিহরি, 

হুঃখিনীরে হলে বাম ॥ 

পয়ার | নিকুণ্চেতে একদিন বসিয়া! শ্রীমতী 

মনে মনে ভাবিছেন আিভঙ্গ মুরতি ॥ 

ইতিমধ্যে ভীরাঁধার দেখ আচম্থিতে। 

বর্ণলতা মুক্ছপন।, পড়ে ধরণীতে ॥ 
নিকটেতে [প্রিয় সখী বুন্দেদূতী ছিল। 

অঙ্গ পরশিয়ে তারে চৈতন্য করিল ॥ 

ভণিত1। প্রণাম করিয় দূভী নিজধ।মে যাঁয়। 

কুষ্ণকথ| কৃষ্জদাস ভাঁষ।মতে পায় 

শেষ 

রৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রতি, এত বলিয়া শ্রীমতী, 

কুষ্ণবূপ ধ্যানেতে রহিল। 

হরি হরি বল মন, রাধাকষ্জ উপখ্যান, 

এতদুরে সমাপ্ত হইল ॥ 

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ। 

প্রাচীন পুথির বিবরণ । 
(১৩১৫, ২য় সংখ্যার পর হইতে) 

৮৭| নীলদর্পণ | 
নীলকরগণের অত্যাচারের একথান। 

গ্রকুষ্ট ছবি । যদ্দি কখনও বলীয় কৃষককুলের 

প্রকৃত ইতিহাস. লেখ। হয় তাহাতে নীলদর্পণ 

নীলকরের গ্রকৃত আলেখ্য গ্রকটিত করিবে। 

নীলদর্পণ রায় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের লেখ! 

বলিয়া আমর! সকলে জানি। কিন্তু গ্রন্থকার 

যে সময়ে গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন সে সময়ে আপন 



১৩ রঙ্গপূর-মাহিত্য-পরিষৎ পাত্রকা । 

নাম প্রকাশিত করতে সাহম পান নাই। 

গ্রন্থকার গ্রন্থেদ শিরোনামের পর এইভাবে 

আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন,_-“ণীল- 

কর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানি কর-ক্ষেমঙ্করেণ 

কেনচিৎ পথিকেনাভি গ্রণীতম্।”? 

কলিকাতাতে ১৭৮৩ শকাব্দ 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়।ছিল। 

খু্ট।ফে বা বাঙ্গালা ১২৬৭ সালে জনসাধারণে 

এই নাটক প্রকাশিত হইয়! কর্তৃপক্ষের মনে 

দৃঢ়রূপে নীলকর-মত্য|চার-কাহিনী প্রকটিত 

করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে ঝঞঙ্গালী 

কৃষকের! ভীষণ দুর্দশার হস্ত হইতে নিস্তার 

পাইয়াছিল। নীলদর্পণের স্তায় অন্ত কোনও 

নাটক সমাজের এত উপকার করিতে সমর্থ 

হয় নাই। 

প্রথম 
১৮৬১ 

৮৮ । গোবিন্দ দাসের “কর্চা” | 

মহাপ্রভু যখন গন্গ্যাসত্রত গ্রহণ করিয়া 

ভারতত্ভ্রমণে বাহির হন, মেই সময়, কথিত 

আছে আপনর সহধর্মিণার কটু উক্তিতে মর্খা- 

হত হুইয়। সাধক গোবন্দ গৃহবাস পর্িহ্যাগ 

করিয়! ঠাহার সলী হইয়াছিলেন। গোণ্ন্দি 

দাসের করচা একথা খাট খ্রতিহাসিক ন্ব্ণ। 

প্রাঞ্জল ভাষায় কবি মহাপ্রভুর এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত 

লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইয়! গিয়াছেন। 

দুঃখের বিষক্ধ করচায় মহা গ্রভূর ছুই বৎসরের 

অধিক লীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। 

_ আমরা একথানি খণ্ডিত হস্ত লিখিত “কর61% 

পাইয়াছি। ইহার প্রথম হইতে ১২ পাশ 

এবং শেষের অনেকগুলি পাত। পাওয়। যায় 

নাই। জয়ানন্? তাহার চৈতন্ মঙ্গলে গোবিণ 

দাসের যে পরিচয় দিয়! গিয়াছেন তাহ! হইতে 

জানিতে পার|যায় তিনি জাতিতে কর্মকার 

ছিলেন। পরবস্তী লেখকগণের মতে গোবিন্দ 

দ্বাসের নিব।স বদ্ধম।ন জেলার কাঞ্চন নগরে 

ছিল। তাহার সংসার ধন্ম পরিত]াগের পর 

কথিত আছে তাহার স্ত্রী তাহাকে আবার 

মংন।র আশ্রম অবলম্বন করাইবার জন্ত অনেক 

চেষ্টা! করিয়াছিণেন কিন্তু গোখিন্দ দাম আর 

সে কুহকে ভুলেন নাই। গোবিন্দ দান মহাপ্র 

ও অদ্বেত গোক্বামীকে এক সঙ্গে গঞঙ্গাঙ্গান 

কাপতে প্রথম দর্শন পাইয়। লিখিয়াছেন £-- 

কটিতে গামছ। বাধা অদৃষ্ত দশন। 

গঙ্গে এক অধণুত প্রসন্ন বদন ॥ 

অবশেষে আইল! তাঁথ অদ্বৈত গৌনই। 

এমন তেগস্বী মুই কভু দেখি নাই ॥ 

পন্ধ কেশ পক দাড়ী বড় মোহনিয়া। 

দাড়ি পড়িয়াছে তার হদয় ছাড়িয়া ॥ 

সেই ভাবে মহাপ্রভূর সন্দমশন লাভ 

করিয়া গোবিন্দ দান মহাগ্রভুর সঙ্গে 

সঙ্গে তাহার বান ভণনে গমন করিয়াছিলেন। 

মহাপ্রভূর বাড়া ঘগ ও পরিবারের লোক 

জন দেখিয়া গোবিন্দদান িখিয়।ছেনঃ_- 

গঙ্গার উপরে বাড়ী অত মনোহর। 

পাচ খান! বড় ঘর দেখিতে সুন্দর ॥ 

শান্ত শুত্তি শচী দেবা অতি খর্বকায়। 
নিমাই নিমাই নাল সদ। ফুকরায়॥ 

বিষুওপ্রিয়! দেবী হন গ্রতুর ঘরণী। 

প্রভূর সেবায় বস্ত দিবস রজনী ॥ 

লঙ্জীবতী বিনোদিনী মুহু মৃহ ভাষ। 

মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস। 

আমর! ধ্যানী বৌদ্ধমুত্তি দেখিয়াছি কিন্ত 
গোখিন্দ দাঁস চিত্রকর বাঁ ভাঙ্কর না হইলেও 

দাক্ষিণাত্যের পঞ্চবটা বনের মধ্যে ভিক্ষা করিয়া 
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ফিরিয়া আপিয়! মহা প্রভূর যে ধ্যান-মুত্তি আপ- 

নার লেখনী-মুখে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহ! 

পাঠে চমত্কৃত হইতে হয়। 

“এক দিন গুহা মধ্যে পঞ্চবটি বনে। 

ভিক্ষা হইছে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে ॥ 

নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূগ্ত বন! 

মাঝে মাঝে বান করে ই চগিজন ॥ 

ঝিম বিম করিতেছে বনের ভিতর | 

চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ: সুন্দর ॥ 
অঙ্গ হৈতে বাহি। 5দেছে তেলরাশি | 

ধ্যান করিতেচছ মোর নপীন সন্ন্যাশী॥ 

এই করচ। খনি ব্টতলার কৃপাম্ন ছাপা হই- 

যছে। বাঙ্গালী কবির এই খানিই সর্ব 

প্রথম ভ্রমণ-বৃন্তান্ত সুতরাং বাঙ্গাপীর অতি 

আদরের সামগী। ইতিহাঁন লেখকের অনেক 

উপাদান ইহার মধ্যে লুক্কাগ্িত আছে । ছুঃখের 

বিষয় এমন একধানি প্রামাণ্য গ্রন্থের 

একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ আজ পর্যাস্ত ছাপা 

হইল ন। 

৮৯ | বংশী-শিক্ষা। 

প্রেমদাসের বংশী-শিক্ষা একখানি গ্রপিদ্ধ 

বৈষব গ্রন্থ । প্রেমদাঁস অনেকগুলি ভজনের 

সমাবেশে এই বংশী শিক্ষা রচনা করিয়।ছেন। 

ইহার প্রকৃত নাম পুরুষোত্তম মিশ্র । বংশী- 
শিক্ষায় কবি আত্ম পারচয় এই ভাবে দিয়া 

ছিল £-_ 

কশ্াপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংশ, 

জগাথ মিশ স্তার নাম। 

তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র, আর শ্রীমুকুন্দানন্দ, 

তার পু গগাদান খ্যান ॥ 

প্রাচীন পথির বিবরণ ১১ 

তার পুল্র ছয় ছিল, তিন পূর্বে রুষণ পাইল! 

তিন ভাই থাকে অবশিষ্ট। 

জোট শ্রীংগাঁবিন্দরাম, রাধ।চরণ মধাম, 

রাধারুষ পাঁদপন্ন নিষ্ঠ | 

মিশর পুরুষোভুম, 

গুরুদন ন'ম গ্রেমদাস। 

গিঙ্ান্থ বাগীশ বলি, নাম দিল! বিজ্ঞাবলী, 

কমগদাশ্তে মোর অভিলাষ ॥ 

কবি একজন মসাধ'রণ পণ্ডিত ছিলেন 

ঠাহার পরিচয় ঠাহার সিদ্ধান্ত বারীশ উপা- 

ধিতে জানা যাইতেছে । কবি বংশী শিক্ষার 

মধ্যে ঠাচার গ্রন্থ রচনার মন তারিখ লিপিবদ্ধ 

করিয়। গিয়ছেন £-- 

"ণকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে। 
শ্রীচৈতন্গ চন্দ্রেদয় রচিন্ত স্থখেতে ॥ 

যোলশত অষ্টাত্রংশ শকের গণন। 

শ্রীীবঃশী-শিক্ষ। গ্রন্থ করিল বর্ণন ॥ 

ইহ হইতে জানা যায় কবি ১৬৩৪ শকে 

শাক চন্ত্রোদয় এবং ১৬৩৮ শকে বংশী-শিক্ষ। 

রচনা করিয়াঁছলেন। কবির রচনার মধ্যে 

বংশী-শিক্ষাই প্রান্ত লাভ করিয়া আজও 

জীবিত আছে। বটতলার কৃপায় ছাপ হইয়। 
প্রচলিত হইতেছে । কবি স্বায় গ্রন্থে প্রেমদাস 

বলিয়াই ভণিত। লিখিয়াছেন। 

কথিত আছে কবি বাল্যকালে গৃহত্যাগী হইয়। 

নানা তীর্থ পর্ধ্যটন করিয়। অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে 
উপনীত হন। তথায় আরাধাঞ্জে পুরোহিতের 

কারে; ব্রতী হইয়াছিলেন, কেহ বা বলেন 

তিনি তথায় পাক কার্ষে; নিযুক্ত ছিলেন। সে 

যাহ! হউক বাল্যক(লে বৈষ্ণবধর্মের লীলাভূমি 
শ্রীবৃন্দাবনে লালিত পালিত এবং গোঁড়ীয় 
বৈষুবগণের পদতলে উপবিধ্ হইয়। কবি 

কনিষ্ঠ মামার নাম, 



১২. রঙ্গপুর-দাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষিত ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপর 

হইয়াছিলেন। পরে তাহার জোষ্ঠ ত্রাত। 

শ্রীবৃন্দ(বনে যাইয়া তাহাকে গুহে আনয়ন 

করেন। গৃহবাস কাপে কাবি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত 

নাটকের পদ্যান্থবাদ ও বংশীশিক্ষা রচনা করিয়। 

গিয়াছেন। পদাবঙগী সাহিত্যেও (প্রেমদাসের 

নাম আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 

যেসকল বৈষ্ণব কবির আবর্ভাব হইয়াছিল 

তাঙাদের মধ্যে এই বংশী শিক্ষার কবিই সর্ব 

প্রধান। 

৯০ | ভক্তি রত্বাকর। 

কবি শ্রীনরহরি চক্রবন্তীর ভক্তি রতাকর 

বৈষ্ণব সাহিত্যের মহাভারত । বৈষ্ণব সাহিত্যে 

নরহরি, সার ওয়ালটার স্কট বলিলেও অত্যুক্তি 

হয় না । কবি গ্রস্থ মধ্যে এই ভাবে আত্ম- 

পরিচয় দিয়াছেন £-- 

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জ। হয় মনে। 

পূর্ববাস গঙ্গা তীরে জানে সর্বজনে ॥ 

বিশ্বনাথ চক্রবন্তী সর্বত্র বিখ্যাত। 

তার শিষা মোর পি বিপ্র জগন্নাথ ॥ 

জানি কি হেতু হৈল মোর ছুই নাম। 

নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥ 

. শৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন | 

মহাপাপ বিষয়ে মজনু রাজদিন ॥ 

দয়ার সমুদ্র ওছে বৈষ্ণব গেসাই। 

বেদে গায় তুয়া কৃপা নিন গতি নাই ।” 

“ভক্তি রত্বাকর”” পঞ্চদশ তরঙ্গে সমাপ্ত । 

কবি মহাভারতের পর্ব।ধায় সংগ্রহের ভ্তা 

প্রত্যেক তরলের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। আপনার গ্রন্থ 

মধো স্চীপত্রের ছ্ঠায় সন্পিবেশিত করিয়াছেন। 

তাহা পাঠ করিলেই গ্রস্থের মোট।মুটা জ্ঞান 

লাভ কর! যায়। কিন্তু কবি এত কথ! 

লিখিয়'ছেন কন্ধ গ্রন্থ রচনার সন তারিখ 

সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়! যান নাই । এই বিরাট 

বৈষ্ণব ধন্মের মহাভারত বটতলার কৃপায় ছাপ! 

হইয়ছে। কবি নিজেই বলিতেছেন £-- 

পঞ্চদশ তরঙ্গ ভক্তি রত্লাকরে। 

যে তরঙ্গে যে বিলাস কহি অল্প।ক্ষরে ॥ 

প্রথম তরঙ্গে কৈনু মগগলাচরণ। 

শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্বপুরুষ কথন ॥ 

গোস্বামীগপের যত গ্রন্থ নাম ভার। 

শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম ব্যবহার ॥ 

দ্বিতীয় তরঙ্গে বিপ্র শ্রীচৈতগ্থ দাস। 

নীলাচলে খেলা পুর্ণ হেল অভিলাষ ।॥ 

শ্রীনিবাস জন্ম পিত। পুত্রে ছু কথা । 

বৃন্বাবনে গোবিন্দ প্রকট হইল ষথা ॥ 

তৃতীয় তরঙ্গে ক্ষেত্রে আচাধ্য চলিল।। 

শ্রীচৈতন্তের সঙ্গোপন শুনি দগ্ধ হৈলা ॥ 

নখলাচলে গেলা স্বপ্নে গভূর আদেশে । 

প্রভূগণ কৃপা কৈল আইলা গৌড়দেশে ॥ 

চতুর্থ তরঙ্গে গৌড়ে আচার্ধ্য ভ্রময়। 

শাবিষুগ্রিগ়্ার কষ্ট হৈল অতিশয় ॥ 

প্রভু পরিকর মহ! অনুগ্রহ ঠকল। 

বৃন্দাবন গমনাদি ইহাতে বিল ॥ 

পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাস নরোত্বম। 

শ্রীরাঘব সঙ্গে কৈল ব্রজেতে গমন ॥ 

গৌড় নিতঢানন্দ।দ্বৈত বিহার । 

মধ্যে মধ্যে হেল নান। প্রসঙ্গ প্রচার ॥ 

ষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীশ্য।মানন্দ ব্রজে গেল । 

মদনগোপাল গোবিন্দের প্রিয় আইল ॥ 

শ্রীনিবাদ লয়ে গোস্বামীর গ্রন্থগণ। 

বিদায় হইয়! গৌঁড়ে করিল! গমন ॥ 
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সপ্তম ভরঙ্গে গ্রন্থ চুরি বিষুপুবে। 

আচার্যযানুগ্রহ রাজা শ্রীবীর হান্বিরে ॥ 

শ্রীশ্টামানন্দের হৈল উৎকলে গমন । 

বিশিধ প্রসঙ্গ ইথে কর্ণ রলায়ণ ॥ 

অষ্টম তরঙ্গে শ্ীঠাকুর মহাশয় । 

শ্রীগৌড় ভ্রমিয়! ক্ষেত্র করিল! বিজয় ॥ 

ক্ষেত্র হইতে আপিয়। শ্রীমাচার্যে মিলিল। 

শ্রীমাচার্ধ্য র।মচন্্র্দিক শিষ্য কৈল॥ 

একাদশ তরঙ্গে ্ীথেতরী গ্রামেতে। 

শ্প্সাঙ্নবী ঈরী আইল! ব্রক্জ হৈতে ॥ 

ঈশ্বরী গমন হৈল। একচক্ু দিয়! | 

শ্রীমূত্তি নিম্মাইলেন খড়দহে গিয়া! ॥ 
দ্বাদশ তরঙ্গে আচার্য্যাদি তিন জন। 

শ্রীঈশান সঙ্গে কৈলা নদীক়্। ভ্রমণ ॥ 

হৈল নানা প্রসঙ্গ পরমানন্দ যাঁতে। 

প্রভু নিত্যানন্দে বিবাহাদি ইথে ! 

ত্রয়োদশ তরঙ্গে শ্রী মাচার্যা ঠাকুর । 
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল কৌতুক প্রচুর ॥ 

প্রভু বীরচন্দ্র করি বিবাহ উল্লসে। 

গণসহ ব্রলে গিয়া আইল গৌড় দেশে ॥ 
চতুর্দশ তরঙ্গে শীআচার্ষযগণ সনে। 

কৈলা মহা! মহোৎসব বোরাকুলি গ্রামে ॥ 

সংকীর্তনে হইল! নিমগ্ন নিরস্তর। 

ইথে আর বিবিধ প্রসঙ্গ মনোহর ॥ 

পঞ্চদশ তরঙ্গে প্রকাশ মহানন্দ। 

গণসহ উৎকলে বিলাস মহানন্ন ॥ 

মহা মহ1'পাষশ্তীরে কৈলা ভক্ত দান। 

এ সব তল্ঙ্গ ভাস্বাদয়।ভাগ্যবান্॥ 
ভক্তি রত্বকর গ্রন্থ পরম স্থরস। 

আশ্বাদহ নিরস্তর না! কর অলস ॥” 

এই বিরাট ইতিহাস পড়িতে সহিষুতার 

সীমা অতিক্রম করে। কবি যথার্থই বলিয়া, 

প্রাচীন-পুথির বিষরণ ১৩ 

ছেন “এসব তরঙ্গ আসন্মাদয় ভাগাবাঁন্।৮ - 

আমরা ভাগাবান নহি বলিয়াই ইহার শেষ 

পর্য্যস্ত যাইতে পারি নাই। 

৯১। নরোন্তম বিলাস । 
এখানি৭ কবি নরহরি চক্রবান্তীর প্লচনা। 

ইহাতে পরম বৈষ্ণব নরোত্বম ঠাকুরের জীবন- 
চরিত অতি বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । 

এইথানি প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্য নহে ইতিহা 

বা জীবন-চরিত | সেক!লে যগ্ঘপি গঞ্ভ কাব্য 

লিখবারু পদ্ধতি প্রচলিত থাকিত তাহ! হইলে 

কবি বোধ হয় এই মহাজনের জীনন-বৃন্থাস্ত 

পঞ্ভে পিখিতেন না। নরোত্তম দাস রাজপাহী 

জেলার অন্তঃপাতী গোপালপুর রাজ্যের রাজ- 

পুত্রছিলেন। ইহার পিতার নাম কুষ্ণানন্দ। 

অল্প বয়সে বিষয়বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়। তিনি 

শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান। তাহার পিতৃব্য 

পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সস্তোষ দত্ত রাজ্যের 

রাগ হন। ব্রজ হইতে শ্রানিবানচার্ধা ও 

শ্যামানন্দের সহিত গোঁড়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের 

জন্ত পুনরায় পিতৃ রাজধ|নী গে'পালপুরে 

ফিরিয়। আইসেন এবং ষড়বিগ্রহ স্থাপন উপ- 

লক্ষে থেতুরে বৈষ্ণব মহাধিবেশন আহ্বান 
করিয়াছিলেন । তদবধি খেতুরে আজ পর্যাস্ত 

বৎসরে বৎসরে একটি মেলা হুইয়! থাকে। 

এই গ্রন্থে সেই সব বৃত্তান্ত সবিষ্তারে বর্ণিত 
আছে । 

৯২। অদ্বৈত প্রকাশ । 
ঈশান নাগর রূত | অৈত প্রতৃর জীবন 

বৃত্তান্ত মতি বিস্য!রে পয়ার ছন্দে লিখিত হই- 

যাছে। ঈশান নাগর এই চরিতাখ্যায়িকায় 
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অদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতন্য বিষয় 

লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানি বট- 

তলার কৃপায় ছাপা হইয়ছিল। আমর! যে 

খানি পাইয়াছি ভাহার প্রথম তিন পাতা ও 

শেষের অনেকগুলি পত্র নাই। কাঠের 

খোদাই অক্ষরে লেখা । ঈশান, অদ্বৈত গড় 
পূর্বপুরুষের নিয়লিখিত পরিচয় গ্রাকটিত 

করিয়! গিয়াছেন £-- 

“নুসিংহ সম্ততি লোকে যারে গায়॥ 

সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলে খ্যাতি। 

সন্ধ শ্রোত্রিমাখা আর ওঝার সম্ততি ॥ 

যাহার মন্ত্রণ। বলে শ্রীগণেশ রাজা । 

গৌড়ীয় বাদম।হ মারি গৌড়ে হল রাজ! ॥" 

ঈমানের মতে অদ্দৈতাচার্ধা, মহাপ্রভুর 

বয়সে ৫৯ বৎসরের ব্ড় ছিলেন। ঈশান 

লিখিয়াছেন £-- 

“অহে প্রভূ আজ দ্বিপঞ্চাণ বর্ষ হৈল। 

তুয়া লাগি ধরা ধামে এদাস আইল ॥১ 

মহাপ্রভু ১৪৮৫ খুঃ অবতীণ হইয়াছিলেন 

তাহ। হইলে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম ১৪৩৩ খ্রীঃ 

বলতে হইবে। ঈশীনের মতে অদ্বৈত প্রভূ এ 
পৃথিবীতে ১২৫ বখসর কাল জীবিত ছিলেন £-- 

“স্ওয়া শতবর্ষ গ্রভু থাকি ধরাধামে । 

অসংখা অর্ধ লীপ। কৈলা যথাক্রমে ॥” 

অর্ধ,দ শব্ধ দেখিয়। শিহরিবার কিছুই নই 
বৈষ্ণব প্রভৃদের শয়ন ভে(জন কথন গমন 
গ্রভৃতি সর্ব্ব কার্ধাই ভক্তের নিকট লীল৷ 

বলিয়। প্রকটিত। 

৯৩ শিশুবোধক। 
বটতলার ছাঁপা অতি পুরাতন ও জীর্ণ 

পুস্তক প্রথম ও শেষের কয়েকটি পত্র নাই। 

রঙ্গপুর-দাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা । 

পুথিধানিতে মাবশ্ঠকীয় জ্ঞাতবা বিষয় অনেক 

আছে। সেকাপের শিশুরা পাঠশালায় গুরু 

মহাশয়ের নিকট শিশুবোধঙ্ক পাঠ করিয়া 

প|ঠ সম।প্রি করিত মোটামুটা ইহ! পাঠে 

লোকের সংস।ব যাত্র! নির্মাহ উপযোগী যথে 

জ্ঞানাজ্জন হইত। বটতলার £ই পাঠ্য পুস্ত- 

কের নাম মাজকাল অনেকেই বে।ধ হয় জনে 

দ]| এই পুস্তকে বর্ণমালা হইতে শুভঙ্করের 

আর্ধ্যা, পত্র লিখন প্রণালী, পৌরাণক গল্প ও 

চাঁণক্য ক্লোক স্থান পাইঘ্াছল। এই সকল 

পৌর।ণিক বচন! সংগ্রহ মাত্র, যথা-- 

(১) 

গঙ্গার বন্দনা । 

বন্দে মাতা সুরধুণী, . পুরাণে মহিম! শুনি 
পতিত পাবনা পুরাতনী। ইত্যার্দি। 

গার বন্দনা মেকালের পাঠশালায় 

ছাত্রের সকলেই জানিতেন। আজ কাল 

ছেলেদের মুখে শুন| যায় না। এই বন্দনাটি 

স(ধারণে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবস্তীর 
রচনা বলিয়া প্রচার; কিন্তু আমর! অনুসন্ধ!নে 

যতদুর জানিতে পারয়াছি তাহাতে এইটি 
আদৌ কাবকষ্ষণের রচনা নহে । আমর! 

রঙ্গ পুরে তুলট কাগনে লেখা কাত্তবাস পঞ্ডি- 

তের ভণিতাযুক্ত এই গঙ্গার বন্দনা পাইয়াছি। 

আমাদের বিশ্বাস এইট কৃত্তবাসেরই রচন! 

কারণ তাহার পূর্বপুরুষগণ বঙ্গ ত্যাগ 

করিয়া রাট়ে গঙ্গা তীরে ফুলিয়। গ্রামে গঙ্গ।- 

ভক্তি প্রযুক্ত বান স্থাপন কাঁরয়াছিলেন। 

কবি কঙ্কণের বিরাট গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও 

গঙ্গরর বন্দনা নাই। আমরা মাটিনের পুর্ব 
11)012 ) ভারত (17121001585 66াঃ 
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পাঠেও জানিতে পারি তিনিও এই গঙগগার 

বন্দন1 মুকুন্দরামের রচনা বলিয়। স্বীকার 

করেন নাই। 

(২) 

দাতাকর্ণ 

কবিচপ্দরের রচনা । এই কবিচন্দ্র উপাধি 

কিনাম তাহা মআঙ্গ পর্যন্ত নির্ণাত হয় 
নই | বঙ্গভাষা ও সাহিতোর লেখ 

ই)দুক্ত দীনেশচন্দ্র পেন মহাশয়ের মতে এই 

কাব্চন্ত্র কবিকক্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিচন্ত্র 

নহে। ভাহ হইলে কবিচন্ত্র উপাধি না হইয়া 

নাম হইবে। আজ পর্ষ/স্ত কবিচন্্র নামে কোন 

লেকের সহিত সাহিতা সংসারে আমাদের 

দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল মাত্র নামের 
বাঁ উপাধির মিল দেখিয়া এই কবিচন্ত্র 

কবিকক্কণের ভ্রাতা বণিয়। স্থির কর! আমাদের 

মতে উচিত হয় না) কবিকঙ্কণ আপনার 

গ্রন্থমধো আত্মীয় স্বর্জন অনেকের কথা বলিয়া- 

ছেন কিন্তু কবি, কবিচন্দ্রের উল্লেখ করেন 

নাই। 

এই দাশাকর্ণের উপাধ্যান ভাগ অতি 

সরল । ভগবান, কর্ণেপ দান শক্তির পরীক্ষার 

জন্ত তাহার নিকট ভোজন প্রার্থনা করেন_- 

ব্রাঙ্গণ-রূপী ভগবান যাহা খাইতে চাহিবেন 

কর্ণ তাহ! দিয়াই ব্রা্গণ ভোজন করাইবেন 

বলিয়! প্রতিশ্রুত হন। সেই ব্রাঙ্গণ মানব- 

প্রকৃতির বিরোধী ভোজন চাহিলেন-স্ত্রী 

পুরুষে করাত ধরিয়! স্বীয় পুক্রকে দ্বিধ। বিভিন্ন 

করিয়া সেই মাংসে ব্রাহ্গণকে ভোজন করাইতে 

হুইবে। কর্ণও সেই কালের “যশোধনানাং 

ছি বশে! গরীয়ঃ', অঙ্প(ন বদনে পুজ্রের দেহ 

প্রাচীন পৃথির বিবরণ। ১৫ 

পল্সবতীলহ ছেদন করিয়। স্বীয় সত্যধর্মা*পালন 

করিলেন । সরণ কবিত্ব শক্তির বিচার করিলে 

কবিচন্দ্রের এ বর্ণনার তুলনা আমরা আর 

একটি দেখে নাই। যখার্থ ই সত্য ধর্ম শিক্ষার 

জন্ত শিশুবোধকে ইহার স্থান লাভ সন্মানার্হ। 

আ'জকার দিনে দাতাকর্ণের পঞ্মাবতী স্বামীকে 

যাহা ব'গয়! গ্রবোধ দিহেছেন তাহার মুল্য 

নই £ 

ব্রাহ্গণ £_-মলীকার করিয়াছ শুন কর্ণ ভাই। 

ন! পার রাখিতে তাহা |ফবে ঘরে যাই ॥ 

পদ্মাবতী £ এঠ খুনি পদ্মাবতী মকাতরেকয়। 

সঙ্গীকার কারযীছি না দিলে (ক হয় ॥ 

পুর কাটি দিব আম বলহ ব্রাঙ্গণে। 

এ যশ তোমার যেন থকে ত্রিভুবনে ॥ 

মন্থমাত পেয়ে কর্ণ হাসে খল খল। 

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দ মল ॥ 

এদৃশ্ঠ কেবল হিন্দুর সংপারে ভিন্ন জগতের 

কোন জাতির ইতিহাসে নাই। কবিচন্দ্রের 

এই উপাখ্যান অণণন্বন করিয়া কত নাটক 

ও যাত্রার স্থট্টি হইয়া ঈন সমাজে প্রচারিত 

হইয়াছে তাহার হিসাব কে রাখিয়াছে? 

(৩) 

কলহ ভতীন। 

কৃষ্ণচলীল। বৃত্তান্ত । শ্রীকৃষ্ণ 9 রাধিক1 

ঘটত অপবাদ অপনয়নের উপাখপন। 

শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে ভয়ানক পীড়াহয়। কত 

ওধধ পত্র নন্দরাজ ও নন্বরাণী করিলেন, কত 

শত বৈদ্য আপিয়। দেখিয়! গেল কিন্তু কিছুতেই 

গীড়ার উপশম হইল না। অবশেষে একজন 

বৈদ্য আলিলেন। তিনি আসিয়। রোগী 

দেখিয়! একটি নুতন কলপী চাহিয়া লইলেন। 



১৬ 

কগলীঠে বনিয়। বসিয়। শত সহশ্র ছিদ্র করি" 

লেন। পরে যশোমতীকে ডাকিয়! বলিলেন 

যদি গোকুলে কোনও সতী সাধবী রমণী 

থাকেন তবে ঠাহাকে এই কলমী পুর্ণ করিয়া 

যমুন। হইতে জল আনিতে বল। এই কলমীর 

ছিদ্র দিয়! এক ফোট। জল পড়িয়া! গেলে সে 

জলে কোনও ফুল হইবে না। এই কথায় 

গোকুণের যত সতী সাধ্বী রমণী আপনার 

মনের বলে জল আনিতে ছুটিলেন কিন্তু কেহই 

পূর্ণ কুম্তবারি আনিতে পারিলেন না--সক- 

লেই দ্বণা ও লজ্জায় মুখ লুকাইলেন। অব- 

শেষে আপনি যশোমতী জল আনিতে চাহি" 

লেন। কবি মাতৃজলে গুধধের গুণ করে 

না বলিয়। তাহাকে তাহ! হইতে নিবৃত্ত 

করিলেন। অবশেষে কলঙ্ষিনী রাধিকার ডাক 

পড়িল সে অনায়াসে কলসী পুর্ণ জল আনিয়া 

দিপ। রাধিকার সতীত্বের গৌরব বুদ্ধি পাইল 

ইহাই এই আখ্যানের গল্প ভাগ । কিন্তু শিশু- 

বোধকে এহেন কথার স্থান দেওয়া! উচিত 

হয় নাই, মে কালের রুচি আর এ কালের 

রুচি লইয়া বিচার করিলে এ কথ অবস্থাই 

বল! যাইতে পারে। এই কলঙ্ক ভঞ্জনের 

কবিও “'কবিচন্ত্র”। ইহারও রচনা অতি 

সরল ও প্রাঞ্জল আমরা, কয়েক লাইন মান্র 

উদ্ধৃত করিয়। দেখাইলাম )-_ 

খু 

যশোম তী কলসী আনিয়া! বৈদো দিল। 

সহশ্রেক ছিদ্র সেই ঘটেতে করিল ॥ 

বৈদাবলে মম বাকা শুন নন্দরাণী। 

শীঘ্র ডাকি আন এক পতিব্রতা-জানি ॥ 

ষশোদ। বলেন, সবে মোর মাথ। খাও। 

ছিদ্র ঘটে জল আনি গোপালে বাঁচাও ॥ 

রঙ্গপুর-সাহিত্যমপরিষৎ পত্রিকা । 

সবে বলে পতিতব্রতা দুইজন আছে। 

জটিল! কুটিল! গেলে তব পুত্র বাচে॥ 

ইত্যাদ 

(৪) 

“গুরুদক্ষিণ। |” 

শিশু বোধকের গুরুদক্ষিণ। কবি অযোধ]- 

রম কৃত। অযোধ্যারাম কবির অন্ত রচনা 

আমরা পা$& করি নাই। এক মাত্র গুরু- 

দক্ষিণাই ত্তাহ!কে সজীব রাখিয়াছে। অযোধ্য। 

রামের উপাধি *কবীন্দ্র'” ছিল। এই কবীন্তর 

অযোধ্যারামের সহিত রামগতি সেনের কন্ত। 

কবি আনন্দময়ীর বিবাহ হইয়াছিল। বঙ্গ- 

ভাষার লেখকের মতে শকে এই 

বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়।ছিল। তাহ হইলে 

কবি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালের লোক 

বপ্তিতে হইবে। গুরুদক্ষিণার গল্প ভাগ অতি 

সরল কথায় পূর্ণ। অনেক বয়স হইল লেখ! 
পড়া কিছুই শিক্ষা হইল ন! দেখিয়া রাম-কৃষঃ. 

ছুই ভাই দৈবকী ও বন্থুদেবের নিকট হইতে 

ব্দায় লইয়! সন্দীপনি মুনির পাঠশালায় 

বিভাশিক্ষ(র জন্য গমন করেন। তথায় অল্প 

কালের মধ্যে চৌষট্র বিদ্যায় পারদর্শী হুইয়! 

গুরুকে দক্ষিণ! দিক আপন আ'লফ়ে 'গ্রত্যা- 

বর্তনের প্রার্থনা! জানাইলে গুরুদেব তাহার 

মৃত পুত্রকে যমালয় হইতে ফেরত আনিয়। 

দিতে আদেশ করিলেন। আদেশ কার্যে 

পরিণত হইল । মুনিকে দক্ষিণ! দিয় রাম-কুফঃ 

ছুই ভাই গৃহে ফিরিল। 
ধয়াতলে ধন্ত সান্দীপণি সুনিবর । 

বমালয়ে ছিল পুত্র দ্বাদশ বৎসর ॥ 

১৭৬১ 
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ছেলে গুরু পুত্র দান দিল যছুমণি। 

ভ্রিতৃবনে হেন কর্ণ কভু নাহি গুনি। 

মর! পুত্র আনি দিল গুরুর দক্ষিণ । 

আর কার শক্তি আছে ভগবান বিন! ॥ 

কোথায় রহিল নন্দ ব্রজ শিশুগণ। 

কোথায় রহিল মোর গিরগোপকন ॥ 

প্রিয়রাঁপা চন্দ্রাবণী গোপিক সকল। 

যমুনা মলিল নব বিহারের স্থল ॥ 

ক ক % রর 

ভক্তি বিন! হরিপন কেহ নাহি পায়। 

সকলের মূল ভক্তি কহিম্থ মব।য় ॥ 

অযোধ্য। রাঁমেতে কয় দয়াময় হরি। 

এ পদ ভাবিতে ভাবিতে যেন মরি ॥ 

সে কালের হিন্দু ধর্ম-প্রাণ ছিল, সকলই 

ধর্ম চক্ষুতে দেখিত, তাই শিশুবোধকে দকল 

কথারই অবতারণ! হইয়াছে । 

৯৪ | কালিক! মঙ্গল 

ইহাতে কালিক। মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে 

কালিকার মাহাত্ম্য হইপেও এইথানি বিদ্যা- 
স্থন্দরের এক অভিনব সংস্করণ। ম|বে মাঝে 

“৬ শবের উল্লেখ দেখিয়। বোধ হয় এই 

কালিকামঙ্গল আগে সমাজে পঠিত ন! হইয়া 
গীত হইত। আমরা খণ্ডিত পুথি 'পাইয়াছি। 

১২৩৮ সনের নকল, লেখকের নাম ও ধাম 

নাই। যেপর্যন্ত পাওয়। গিয়াছে তাহাতে 

একটি উজ্জ্বল এতিহা'সিক তত্ব নিহিত আছে। 

বিস্তান্নন্বরের ইতিহাস লিখিত হইলে সেই 

কথা কয়েকটি বড়ই মৃলাবান হুইবে। এই 

প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৭ 

কালিক! মঙ্গলের কবি প্রাণরাম বলিয়া ভণিত! 

দিয়াছেন। তাহার বাদস্থান বা বংশ পরি- 

চায়ক কোনও কথা আমর! কাব্য মধ্যে পাই 
নাই। ইনি উত্তরবঙ্গের কবি কিনা সে 

সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কবি লিখিয়্াঞ্থেন £-. 

“বিদ্যা স্ুনারের এই গ্রথম বিকাশ। 

বিরচিলা কষ্চ-রাম নিমতা যার বাস ॥ 

তাহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাই ঠাই। 

রাম প্রসারের কত অর দেখ! পাই ॥ 

পরেতে ভারতচন্দ্র অনদ। মঙ্গলে । 

রচিলেন উপাধ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥ 

অবশেষে প্রাণরাম পয়ারাদি-ছনে। 

রচিল স্থুন্দর গীত মনের আনন্দে ॥” 

প্রাণরামের মতে বিগ্যাম্্নদরের আদি 

কবি কৃষ্ণরাম, কঞ্খচরামের পর রামপ্রসাদ, তার 

পর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর আপন কবিস্ব 

প্রভায় পূর্ববধন্তী কবিগণকে ছাইয়৷ ফেলিয়া 

আপন কাব্যে কাহারও নিকট স্বীয় খণ 

ক্বীকার করেন নাই ।এ:ধন্য তুমি প্রতিভ| ! এ 

জগতে কাহার সাধ্য তোমার কৃতকার্যে 

অনুকরণ দোষ আরোপ করে। এখন বিস্কা* 

সুন্দরের নাম হইলে ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গ হইয়। 

থাকে। কালের অনন্ত আশাধারে পূর্ববর্তী 

কবিগণ ঢাক। পড়িয়াছেন। 

১৫ চমগকার চক্দ্রিকা । (৬) 

চমৎকার চন্ত্রিক। সংস্কত গ্রন্থ। বিখ্যাত 

টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর রচনা । এই 

(১) চমৎকার চত্রিকা সন্ধে ইতি পূর্বেও কিছু 

লেখ| হইয়াছে । সেখান। নরোতম দাস বিয়টত। 
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গ্রন্থের পঞ্ঠান্বাদের কতক কতক আমর! 

পাইয়াছি। চারিটি “কুতৃহলে', এই অনুবাদ 
সমাপ্ত হইয়াছে বোধ হয়। গ্রন্থের ভিত 

আছে “চমতকার চল্দ্রিক। কহে কঝ্দ(ন।', 

দেখিয়া কুষ্খদাস বিরচিত বলিয়। বোধ হয়। 

বা ও হাস্ত রসের অবহারণায় হুন্দর সরল 

পদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে । আমরা নিয়ে 
কিছু উদ্ধৃত করিয়। দ্রিলাম। বলা ব্যন্ুল্য 

এই কৃষ্দাসকবিরাজ গোম্বামী কৃষ্ণদ!স 
নহেন। ইহার বান রাধাকুণ্ডে ছিল বলিয়! 

পুথি মধো উল্লেখ আছে। 

পগুনহ কুটিপ| তুমি স্নান করিবারে। 

এখানে আইল| কিবা! কহিবা আমারে ॥ 

কুটিল! কহিল। আমি স্নানে নাহি আমি। 
কি কার্যে আইলা তবে রাই কহে হাপি॥ 

কুটিলা কহেন এই তোম! সবাকার। 
টরিত্র দ্বেখিতে হল গমন আমার ॥ 

কুটিল। কহেন তবে ললিতার প্রতি | 
নিশ্চয় জানিল আমি তোসভার রীতি ॥ 

কি কারণে এই স্থানে হরি গন্ধ পাই। 

বিদিত হইল কম্ম ছলে কার্ধ্য নাই॥ 

হরি শবে কুষ্ আর সিংহকে কহয়। 

অর্থ ফিরাইয়1 তাহ! ললিতা কহয়॥ 

গুনহ কুটিল! যদ সিংহ হেথ| আছে। 

তবে বল আমরা লুকাব কার কাছে ॥ 

মুক্তি সব মুগ্ধ বড় ভয় হইল মনে। 

পলাইয় যাই শীঘ্ব আপন ভবনে ॥ 

বড় ভাল হৈল তবে গুনহ কুটিলা। 

বাতে ন্নেহ করি তুমি এথায় আইল 1৮ 
ইত্যাদি 

রঙ্ঈপূর-সাহিত্য-পরিধ পত্রিক। 

৯৬। শীতল! মঙ্গল। 

ইহা একখানি লৌকিক ধর্ম শাখার 
কাব্য। ব্গদেশে বসস্তের গীড়ার বড়ই প্র।ছুর্ভাব 
আছে শাঁমরা শৈশবে বসন্ত দেবীর প্রতিম। 

ভারে করিয়া বহিয়া এক শ্রেণীর লোককে 

গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। 

আঙ্গকাল আর সে ভাবে কাহাকেও ভিক্ষা 

করিতে দেধি না। সে কালের মেয়ের 

বসন্ত কালে ছোট ছোট কলা গাছ পু'তিয়া 
সেই গাছে কালীর ও দিন্দুরের ফেট! দিয়। 

ভাগ্ডীর গাছের ফুল দিয়া বসন্ত দেবীর 

আরাধন। করিত । এই বসস্ত গীড়ার 

অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শীতলাঁ। এই কাব্যের 

প্রণেতা কবি দ্বিজ নিত্যানন্দ। ইহার 
পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে নাই কাব্যে শীতলার বন্দনা, 

শীতলার জন্ম, শীতলার পূজ প্রভৃতির বর্ণ! 

আছে। শীতলার জন্ম বৃত্াস্ত কবি নিয়" 

লিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন £__ 

করিল পুজেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাঁজন। 

কৃত মুনিখষি আইল কে করে গণন ॥ 

নির্িছ্বে করিয়া যক্জ দিলেক আহৃতি। 

হইলেক পূর্ণ যন্ত সাধু শাস্তমতি ॥ 
যজ্ঞ পূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল। 

তাহে জনমিল এক কন্তা সমুজ্জল ॥ 

মন্তকে ধরিয়া কুল! বাহির হইল] | 

দেখি প্রল্গাপতি তারে যত্তে স্বধাইল|॥ 
কে তুমি সুন্দরী কন্ত। কাহার গৃছিণী। 

কি হেতু অগ্নিতে ছিল! কহু সেকাহিনী॥ 
দেবী কন অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হৈল। 

কোথা যাই কি করিব পরাণ বিফল 

শ্রবণ করিয়া বন্ধ! কফিল! বচন। 
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যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম ॥ 

সেহেতু শীতল! নাম তোমার হইল । 

মম বাক্যে শীন্ব তুমি যাহ ভূমগুলঘু 
তথায় পাইবে পুজা নান! উপহারে। 

শীতল! বলিয়া নাম ঘুষিবে সংসারে ॥ 

মটর মুন্ুরী বুট লয়ে এই সব। 

কর গিয়া মর্ত্যপুরে তুমি মহোত্নব।॥ 

শীতল! বলেন দেব করুন শ্রবণ। 

এক] আমি মর্ত্য পুরে করিলে গমন " 

দেবতা বলিয়া কেহ পূজা না করিবে। 

সে কারণে অগ্রে পুজ। এইখানে দিবে ॥ 

অ(র কথ! ৰলি শুন হয়ে একমন। 

এক] না যাইব আম মরত তুবন। 

অমুচর সঙ্গে মম দিন এক জন। 

তারে লয়ে যাব আমি মবনী ভূবন ॥ ইত্য।দি-__ 

সচর15র আমরা ষে শীতলা দেবীর মুপ্তি 

দেখিতে প|ই সে মুর্তির সহিত কবির বর্ণিত 

শীতলাদেবীর কেবলমাত্র মস্তকে কুল। ভিন্ন 

অন্ত ব্ষয়ের কোন মিল নাই। এই দেবীর 

বাহন গর্দভ, কাকালে ঘট, দক্ষিণ হস্তে 

ঝট, শরীরে ব্রণ দেখা যাঁ। কবির 

: মটর, মন্থর, বুট, তিন প্রকারের বসন্তের 

আকারের নাম ভিন্ন আর কিছুই নহ্চে। 

বসন্তের গীড়ার প্রকোপ হইলে লোঁকে এই 
মুর্তির আরাধন|! করিয়। থাকে। মনস! 

মঙ্গলের ন্তায় শীতল! মঙ্গল হিন্দু সমাজে 

প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারে নাই | বটতলার 

ককপায় কাব্যখানি ছাপ।-হইয়াছে। 

১৭। শুক বিলাস। 
গুক বিলাস এক সময়ে অতি সমাঁদরে 

প্রাচীন পুথির বিবরণ । ১৯ 

পঠিত হুইত। রাজ! বিক্রমাদিত্যেন্র চরিজ্জ 

কাহিনীতে শুকবিলাস পুর্ণ । শুক সারির 
কথ। অনেকেই জানেন। এই পাখীর 

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের কথ! বলিবার শক্তি 

ছিল। এই শুক পাখার মুখে কৰি বিক্রমা- 

দিত্য চরিত্র আঙ্কত করিয়াছেন। পুথিখানি 

বটতলার ছাপ। পড়িতে বড়ই প্রীতিপ্রদ। এই 

শুক বিল[স পদ্থময় কাব্য, ইহার লেখক কবি- 

রত্ব নন্দকুমার ভট্রাচার্য। কবি এই ভাবে গ্রন্থ 
আরম্ভ করিয়াছেন £-- 

বিক্রম আদিত্য রায়। রাজ! অবতার প্রায়, 

তার কীর্তি অতি অসম্ভব। 

জন্মবধি শেষে আর, যে ষে কর্ম কৈল! তার, 

কেবা পারে বর্ণিতে সে সব॥ 

কিছু কিছু সংগ্রহণ, করিয়াছে কত জন, 

আমি করিলাম কিছু তার। 

শুন সব মহাশয়, কিবা আর পরিচয়, 

সুজন করছ 'অঙ্গীকার ॥ 

প্রথমে অছে বর্ণনে, শনি লক্ষ্মী ছুই জনে, 

বিবাদ হইল অতিশয়। 

ছোট বড় ছুজনার, রাজা করিল বিচার, 

তাহাতে শনির দৃষ্টি হয়॥ 
রাজ্য ছাড়ি গেলা বন, বিক্রমাদিত্য রাজন, 

মহারাই কন্তা কৈল বিয়া! 

শনিতে হইয়! মুক্ত, হইল লাবগ্যুত্ত, 
রাজ! হৈল শ্বরাজো আপিয়। ॥ » 

ঘ্বিতীয়ের মৃগয়ায়, বনে শুক পক্ষী পায়, 

নিকেতনে আইলা রাজন। 

তৃতীয়েতে নিশাচরী, সমন্তা জিজ্ঞাস! করি, 
শুক তাহ! করিল পূরণ॥ 

চতুর্ধেতে নরপতি, গিয়া! ভোজের বসতি, 
তিলোত্তমায় বিবাহ করিল। 
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পঞ্চম কথার তত্ব, শুন ভূপতি মহত্ব, 

হিতকারী গুকে বিনাশিল ॥ 

ষষ্ঠে সারিকার সাপ, রাজা পায় মনস্তাপ, 
কমলিনী উদ্দেশে চলিল । 

কষ্ট পায়ে অতিশয়, বিক্রমেশ মহাশয়, 

কমলিনী বিবাহ করিল ॥ 

নানা প্রভৃত্ব করিয়া, কমপিনী সঙ্গে লইয়। 

অ।ইলা পুরায়ে মনস্কাম। 

কামিনীরে রাখি বনে, ভূপতি হরিষ মনে, 

গ্রবেশ করিল নিজ ধাম॥ 

গ্রন্থের সুচনা সার, চমত্কার আছে তার, 

পাবে রপ গ্রন্থের শ্রবণে। 

চিল করিয় যত্ব, দ্বিজ নন্দ কবিরত্র, 

সপি মন সারদা! চরণে ॥ 

কবি এই ভাবে গ্রন্থের সুচনা করিয়। 

নান! গ্রসঙ্গের অবতারণ। করিয়াছেন। এই 

খানি বঙ্গভাঘায় পদ্ভ উপন্তাস বলিলেও 

' অত্যুক্তি হইবে ন!। 

৯৮ । প্রেম বিলাস । 
প্রেম বিলাস মাধবাচার্যয বিরচিত। কৰি 

স্বীয় গ্রন্থে আপনার পরিচয় লিখিয়। রাখিয়। 

গিক্নাছেন। আমরা সমগ্র পুথি পাই নাই। 

সামান্ত কয়েকধানি পাতা .পাইয়াছি তাহা ও 

 ক্সতি জীর্ণ শীর্ণ । শ্রীরুষ্ণ মঙ্গল ইহার প্রসিদ্ধ 

গ্রন্থ । কবি প্রেমবিলাসে এইভাবে আত্ম 

পরিচয় দিয়াছেন। এই মাধবাচার্ধ্য ও “ত্যাগী 

মাধব” এক বাক্তি নহেন বলিয়! আমাদের 

বিশ্বাস। 

ছুর্গা।দাস মিশ্র সর্ব গুণের আকর। 

বৈদিক ব্রাঙ্গণ বাস মদীয়! নগর ॥ 

রঙ্গপুর-সা হিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

তাঁহার পত্বী হয় শ্রীবিজয়! নাম । 

গ্রদবিল1 ছুই পুত্র অতি গুণধাম ॥ 

জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কা!লদাস। 

পরম পণ্ডিত সর্ব গুণের আবাস ॥ 

সনাতন পত্রী হুয় নাম মহামায়।। 

এক কন্তা প্রনবিল। নাম বিষুপ্রিয়! ॥ 

আর এক পুত্র হেল মতি গুণধ্বাম। 

শ্রীযদব মিশ্র নাম তার হয় আখ্যান ॥ 

কালিদাস মিশ্র পত্বী বিধুমুখী নাম। 

প্রসণিল। পু্ররত্র সর্ব গুণধাম ॥ 

বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি। 

অল্প বয়সের কালে হইলেন রাড়ি॥ 

গভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল। 

নানাবিধ শাস্ত্র তিহে। পড়িতে লাগিল ॥ 

নান! শাস্ত্র পড়িয়া! হইল! পপ্ডত। 
আচার্য উপাধিতে তি'হো। হইল! বিদ্িত ॥” 

“প্রেম বিলান।” 

মাধবাচার্ধ্য শ্রীমত্তাগবতের দশম স্বদ্ধ অব- 

লম্বন করিয়। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল রচন| করেন তাহা- 

রও গ্রমাণ [তিনি প্রন বিলাসে! লিখিয়! 

গিয়াছেন। 

« শ্মস্ভাগবতের দশম স্কন্ধ। 

গীত বর্ণনান্তে তাহ। করি নান! ছন্দ ॥ 

রাখিল! গ্রস্থের নাম শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল। 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতগ্ পদে সমর্পণ কৈল ॥১5 

“প্রেম বিলাস।” 

প্রেম বিজ্খস অতি প্রামাণিক গ্রন্থ । আজ 

পথ্্যস্ত তাঁহার একটি প্রকৃষ্ট সংস্করণ হয় নাই। 

বঙ্গবাসীর স্বধাধিকারার কৃপায় কৃষ্মঙ্গলের 

এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাঁহর হইয়াছে। 



১৩১৭, ১ম সংখ্যা । ) 

৯৯ । নারদ সংবাদ । 

শিষুর দশ অবতারের লীলাকাহিনী এই 

পদ্যময়্ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বর্ণন। অতি 

সংক্ষিপ্ত । ইহার.বক্ত। শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতা নারদ 

মুনি। প্রতোক অধায়ের শেষে কৃঞ্ধদাস 

নামে ভণিতা আছে। গ্রন্থ মধ্যে কোথাও 

কবির আত্ম পরিচয় পাঁওয়। যায় নাই । বৈধ্ব 

সাহিত্যে কষ্ণদাম নামে কতজন কৰি ছিলেন 

তাহার ঠিকানা করা বড় ছুরহ ব্যাপার। 

কাঁবোর নাম নায়দ সংবাদ ন। হইয়া দ্রশ অব- 

তারের কথা বলিলেই সহজ বোধগম্য হইত । 
রাষলীলার কতকাংশ দৃ্রান্ত শ্বরূপ শিয়ে 
উদ্ধত হইল /-_- 

“পাষাঁণে জলধি জল করিয়! বন্ধন। 

লঙ্কায় প্রবেশ করি করি ঘোর রণ॥ 

একলক্ষ পুত্র রাজার পৌত্র সওয়া লক্ষ । 
সংহার করিলাম কত রথী সে বিপক্ষ ॥ 

অবশেষে রাবণেরে করিয়া সংহার। 

হরষিতে করিলাম সীতার উদ্ধার ॥ 

বিভীষণে নরপতি করিয়া লঙ্কায়। 

চতুর্দণ বংসরাস্তে আমি অযোধ্যায় ॥ 

শুনহে নারদ এই পুরাণের সার। 

রাবণ বিনাশ হেতু রাম অবতার ॥ 

নারদ সংবাদ কথা অমৃত সমান। 
কষ্খদাস কহে ইহ। শুনে পুণ্যবান ॥ 

ইহার ভণিতা কাশীদাসের মহাভারতের 

ঠিক অনুরূপ। কাশীদাস লিখিয়াছেন “কৃষঃ- 

দাস” পিতা। এই কৃষ্ণদাস কাশীদাসের 

পিত! কিনা ঠিক বলা যাঁয় না। কবি হয় 
কাশীদাসের পূর্বগামী নয় তাহার পরবর্তী । 

তাষাও মার্জিত, পর়ারের পদ বন্ধ নিয়ম কুত্রাপি 

প্রাচীন পুথির বিবরণ । ২১৯ 

লজ্ঘিত হয় নাই। বটতলার ক্কপ।য় এই 

নারদ সংবাঁদ ছাপ! হইয়! জন সমাজে প্রচা- 

রিত হইয়াছে। দশ অবতারের কথ! অতি 

সংক্ষেপে একথানি পুধিতে সংবন্ধ হওয়ায় 

সাধারণ পাঠকের পুরাণ পাঠের ফল অতি 

সহজে লাভ হইয়া থাকে। আধুনিক 
শিক্ষিত লোকেও ইহা পাঠে হিন্দুশাস্ত্রের 

অনেক কথা জানিতে পারিবেন। 

১০০। দণ্তীপর্ব 
দণ্ডী পর্বের কথা মহাভারতে নাই। 

ঘাত্রাকরের অভিনয় গীতে এই দণ্তীপর্বের কথ! 
অনেকেই অবগত আছেন। বৃহৎ কুন্পুরাণে 
এই দণ্ডীরাজার উপাখ্যান আছে। সেই 
উপাধ্যানের ছায়! লইয়। দণ্তীপর্কের স্থষ্টি। 

দও্ারাজ! অরণ্যে এক অশ্বিনী প্রগুড হন। 
সেই আশ্বনী রাত্রে অসামান্ত। রূপলাবণাবতী 
ললনার রূপ ধারণ করিত দিনের বেঙগায় 

আশ্বনী হইয়া অশ্বশালায় বান্ধা' থাকিত। 

এই অশ্বিনী ম্বর্ণের অগ্লরা উর্বশী । মুনি- 

শপে এই প্রকার দশ! প্রাপ্ত হইয়।- 
ছিল। অষ্ট ব্জ একত্র সমন্মিলনে শাপ বিমো- 

চনের কথ! থাকে । নারদ মুখে এই অশ্ব 

নীর বার্তা পাইয়। শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডীর নিকট অশ্বিনী 

প্রার্থনা করেন। দণ্তীরাজ আশ্বনী দিতে 

অস্বীকার করিলে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ বাধে। 
দা প্রাণভয়ে অশ্বিনী লইয়। পাগুবদের 

আশ্রয় লয়। ইহার ফলে কৃষ্ণের সহিত 

পাণুবদের যুদ্ধ ঘটে। এক পক্ষে কুর- 

পাগডব অপর পক্ষে বাদবগণসহ লমন্ত দেবতা- 
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বর্গ। ,যুদ্ধে কুরুপাগডবের সহিত দেবতার! 

কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারেন না । দেব- 
সেনাপতি কার্তিকেনয়্ সমর ক্ষেত্রে মুচ্ছিত 

হইয়া! পড়িলে দে-গণ আপন আপন অন্ত 

ধারণ করেন সেই সময় মহাশক্তি করে শক্তি 

ধরিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উর্বশী 

শাপ বিমুক্তা হয়! স্বর্গে চলিয়া গেল। যুদ্ধও 
থামিল। ইহাই এ কাব্যের উপাখ্য।ন ভাগ। 

এই পর্বের শুকদেব বক্তা শ্রোতা রাজ। 

পরীক্ষিৎ। কাব্যখানির গ্রণে্া উমাকান্ত 

চট্টোপাধ্যায়, বটতলার ছাপা। এক সময়ে 

পাঠকের নিকট বিলক্ষণ সমাদর লাভ করিয়!- 

ছিল। কাবোর লক্ষ্মীর বন্দন।টি বড়ই ন্ন্দর। 

নিয়ে কিছু উদ্ধত্ত করা গেল £-_ 

বন্দ নারাক্গণী, ব্রহ্ম সনাতনী, 

কমল! কল্যাণ-কান্তি। 

ভূবন পালিনী, পশ্ক্গ মালিনী, 
সরোজ বা'সনী শাস্তি ॥ 

মহাঁলঙ্মী মাতা, বাব বিধাত।, 

দেবা করে নিরন্তর । 

কে জানে তোমারে,এ তিন সংসারে, 

শশী তব সহোদর! 

কেবা তব সম, তুমি সার রম, 

অমর কৈলে দেবগণে। 

ক্ষীরোদ মন্থন, স্থধ! উৎপাদন, 

জননি তব কারণে ॥ 

আর নাঁদা ধন, সুকৌস্ভ রতন, 

উঠিগ উচ্চৈঃশ্রব! হয়। 

ছৈলে তব দৃষ্টি, তবে রহে সৃষ্টি, 
ইত্জের ইন্দরত্ব রয়॥ 

তুমি জন্ম নিলে, সমুদ্র-ললিলে, 

তাই রত্ব' কর সিন্ধু। 

করি নারায়ণ, 

ইত্য।পি-_ 

তোমারে ধারণ, 

মান্য জগতের বন্ধু ॥ 

১০১। সারদা চরিত। 
দ্বিজ মাধব বিরচিত সারদ1 চরিত কবিকন্ক- 

ণের চণীর গ্তায় একগানি শক্তি গ্রন্থ । ইহাতে 

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান, শ্ীমন্ত সাগরের 

কথা সবই ক্মাছে কিন্তু কান্যাংশে কবিক্কণের 

তুগ্য নহে । কবি কন্কণের অনেক পুর্বে 

দ্বিজ মাধব ফ্চাহার সারদ1 চরিত রচন। করিয়া- 

ছিলেন। কালের কবলে তাহার গ্রন্থ লোপ 

পাইয়াছে এখন খু'জলে কীট-দষ্ট ছুই এক 

থান! পুশি এখানে ওখানে পাওয়া যাইতে 

পাবে। 'গীতালদের” নিকট খণ্ডিত পুস্তক 

আমি একথান। দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা 

সে পুথি হস্তাস্তর করিতে কিছুতেই রাজা 

হয় নাই। ছুর্ভাগ্য বশতঃ গৃহদাছে 

শীতালদের সংগৃহীত অনেক পুথ অগ্নিদেবের 

উদরপাৎ হইয়াছে। দ্বিজ মাধব আপন পুথি 

মধ্যে এই ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়! গিয়াছেন 

--তাহাতে বোধ হয় কবিক্ষণ ও তিনি সম- 

সাময়িক লোক ছিলেন। কবি লিখিয়- 

ছেন £-_- 
“পঞ্চ গৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। 

একাব্বর নামে রাজ। অর্জুন অবতার ॥ 

অপার প্রতাপী রাজ। বুদ্ধে বৃহম্পতি। 

কলিষুগে রাম তুল্য রাজ] পালে ক্ষিতি ॥ 

সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্ত-গ্রাম স্থল। 

ব্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল ॥ 

সেই মহানদী তটবাসী.পরালর। 

বাগ ধজ্য জপে তপে শ্রেষ্ঠ ঘিবর ॥ 
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মর্যাদায় মহোদধি দানে কলপতরু। 

আচান্ে বিঠারে বুন্ধে সম সুর-গুরু ॥ 

তাহার তনুজ আম মাধব আচাধ্য। 

ভাক্ত ভাবে বিরচিনু দেবীর মাহায্মা ॥ 

আমার আদরে যত অশুদ্ধ গায় গান। 

তার দোষ ক্ষমাকর--কর অবধান | 

শ্রুতি তাল দোষ ভঙ্গ ন নিবা মামার। 

তোমার চরণে মাগি এই পরিহার ॥ 

ইন্দ্ব বিন্দু বাণ ধাতা। শক নিয়ো্জিত। 

বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত ॥ 

ইনু বিন্দু বাণ ধাতা”? শক হইতেছে১৫০১ 

ইহার সহিত ৭৮ যোগ করিলে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ 

গ্রাণ্ত হওয়া ষায়। একাব্বর রাঞ্জ। আর কেহ 

নহেন মোগল সমাট আকবর শাহ। ইহাতে 

বোঁধ হয এই কাব্য কবিকঙ্কণের কাব্যের 

পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। মানদিংহের প্রসঙ্গ 
এই কাবো স্থান পায় নাই। মামুদসরিফের 

রুখাও নাই। মানপিংহ ঠিক এই সময়ে 

প্রথম বার বাঙ্গলার শাসনকর্তা নিযুক্ত 

হুইয়াছিলেন। কবিকক্কণের গীত আরম্তের 

কালও ঠিক এই সময়। 

১০২ । ঢপ সঙ্গীত। 
এক সময়ে ঢপ সংগীত সমাজে বড়ই 

প্রতিষ্ঠালা করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ- 
লীলার মধুর সংগীত ভক্ত প্রাণে সুধা ঢালিয়া 

দিত সময়ের পরিবর্তনে এখন আর ঢপ 

সংগীতের আদর নাই । সময় সময় যশোহর 

জেলাবাসী হই একজন “কিন্নরী” উপাধি 
বিশিষ্টা রষণীকে ঢপ সংগীত গাইয়। বেড়াইতে 

প্রাচীন পুথির বিবরণ ২৩ 

দেখ যাঁয়। কিন্তু এখন আ'র সংগী?িত সে 

উন্মা্দিনী শক্তি দেখিতে পাওরা যান ন--সে 

একার গায্িকার অভাবে কিনা রুচির পরি- 

বর্তনে হইয়াছে কিন! তাহ চিন্ত।র |ব্ষমন। 

মধুহ্দদন ১২২৫ মনে কাগঞ্জপুকুর থানার 

অন্তর্গত উলুপিয়ই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

১২৭৫ সালে তাঙার পরকাশ হয়। মধু- 

সদনের নাম এখন ভিক্ষা-জীবী বৈষঃবের। 

থগ্রনীতালে গীভ গাইয়৷ সজীব রাখিয়াছে। 

কলিকাতা] ৫৪১ কলেজ ট্রাট হইতে, 
১২৯৮ সালে প্রকাশক প্রসন্নকুমার দত্ত 

মহাশয় মধুহদনের পা! গুলি সর্ধ প্রথম 

প্রকাশ করেন। শ্রধুক্ত মহিমচন্ত্র বিশ্বাস 

মহাশয় বু পরিশ্রমে কীটদষ্ট হাতের লেখ! 

পুথি হইতে চারিটি মাঞ্জ পালা সংগ্রহ করিয়! 

প্রকাশকের হস্তে দিয়াছিলেন। সেই প্রকাশিত 

গ্রন্থে ১) অক্রুর সংবাদ (২) প্রভাস (৩) 

মাথুর (৪) কলঙ্ক-তঞ্জন প্রকাশিত হইয়। 
ছিল। সেই ছাপ! পুথি এখন আর পাই- 

বার উপায় নাই। 

মধুহ্দূন এক জন মহাক্।ব ছিলেন। 

তাহার রচন| দৃষ্টে সংস্কত সাহিত্যে তাহার 

বিশেষ বুৎপত্তি ছিল বশিয়! বোধ হয়। 

রচনার মধ্যে বিলক্ষণ অলঙ্কার ছটাও তৃষ্ট 

হয়। সম্ভবতঃ কিছু দিন পরে মধুসদনের 
নাম লোপ পাইবে। তিনি আপন রচনার 

কোথায়ও নিজ নামের উল্লেখ করেন নাই। 

প্রত্যেক গানের শেষে “সদন” বলে ভপিত। 

লিখিয়াছেন। মইকেলের জন্মের অনেক 

পূর্বে মধুহ্দন কাণ গ্রন্থ রচন! করিয়াছি- 
লেন তবে তিনি যেকেন “সদন” বলিয়! 

আত্ম পরিচর দিয়াছেন সেষ্ুরহস্ত উদঘাটন 
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কর! কঠিন ব্যাপার। আমর! “হুদনের 
একটি মাত্র গীত এখনে উদ্ধৃত করিলাম । 

দেখ, লাম আজি বৃন্দাবনে। 

সেই যমুন। পুলিনে, 

গঙ্কে পড়ে পঙ্কজ-সুধী রয়েছে পঙ্কজবনে। 

লয়ে বাঁরি পন্পপঞ্চে,কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে, 

তথ।পি না মেলে নেত্রে বারি বহে ছুনয়নে। 

কেউহবলে রাই মরে মরে,উছু মরি মারে মারে, 

কি বলবে হরি আমারে ,বাচাতে ন।রিলাম মারে, 

কেউ বলে আর কেন জলি, এস করি অস্তর্জলী, 

শেষে হয়ে গলাগপি মরি গিয়ে জীবনে ॥ 

বিশখ। বলে বিসথ! অনেকে হয়ে থাকে, 

এমন তো দেখিনাই নারী, 

প্রেমের জন্য প্রাণতযজে। 

কোথায় বা তোর প্রাণের সথ1, কার জন্ঠে বা 

মরিস একা- 

জুদ্বন বলে ও বিশখা যে বিসখ! সেই জানে। 

৬০৬৩ জগতমঙল । 

জগতমঙ্গল বটতলার ছাপ1। জগতমজলে 

জগন্নাথ দেবের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। 

রচনা পয়ার ত্রিপ্দী প্রভৃতি ছন্দে লিখিত, 

কবি গদাধর দাদ লিখিত অনেকে অন্মমান 

করেন জগতমঙ্গলের কবি গদ্বাধর দ্।স মহা- 

ভারতের কবি কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা । আমরা গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও কবির 

এমন পরিচয় পাইনাই যাহাতে তীহাকে 

কাশীরাম দাসের কনিষ্ট-ভ্রাত। বলিয়। গ্রহণ 

করিতে পানি । কাব্যখানি বটতলার ছাপ! । 

কাঠের খোদাই অক্ষর বলিয়া বোধ হয়, 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-্পরিষৎ পাত্রকা 
বড় বড় মোটা অক্ষরের হাপ!। পুথি 

থানির প্রথম কয়েক পাতা ও ,শেষের 

অনেকগুলি পাতা নাই। গ্রন্থ খানি 

ছুন্াপ্য বপিয়! হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়- 

ছিলাম কিন্তু মাদিক কিছুতেই হস্তাত্তর 
করে নাই। গো বন্দগঞ্জ থানার এলাক1 শিব- 

রামপুর গ্রামে রামতন্থু শীলের বাড়ীডে গ্রন্থ 

থানি আছে। জগনাথ দেবের পাণ্ডরা এদেশ 

হইতে যাঞ্জী লইবার জন্ত আসিয়া উক্ত 

শীলের বাড়ী বাসা করিয়া থাকে এবং উক্ত 

কাব্যথানি লোকে পাঠ ও শ্রবণ করিয়া 

থাকে জন্তু পুথখানা হাতছাড়া করিতে 

চাহে না। 

গদাধর যদি কাশীরামের কনিষ্-ভ্রাতা হন 

তাহ! হুইলে কাশীরামের সনয় নিরূপণ করিতে 

কোনও কই হয়না। গদাধর আপন কাব্য 
রচনার সময় গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়। 

গিয়াছেন। তান বাঙ্গাল। সন তারিখই 

দিয়াছেন। উৎকল প্রদেশের কটক জেল।র 

মাখনপুর গ্রামে এক বিষয্ীর বাড়ীতে পুরাণ- 

পাঠক এক ব্রাঙ্ষণকে দেখিয়া গদাধর কবির 

গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা বলবতী হয়। কবিবঙ্গ- 

ভাষ|য় উৎকলে বসিয়! যখন আপন কাব্য 

রচন! করিয়াছেন তখন তিনি একজন 

প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন সে সমন্ধে কোনও 

সন্দেহ নাই। কাশীরাম দাস আপনার মহ।- 

ভারতের অনেক স্থানে “কৃষ্দাসাগ্রজ গদাধর 

জ্যোষ্ট-ভ্রাতা বলিয়। আপনার পরিচয় দিয়! 

ছেন। কিন্তু কোথায়ও একথ। বলেন নাই 

তাহার ভ্রাতা! গ্রীক্ষেত্রে বা করিতেন, তিনিও 

একজন কবি। আজ পর্যযস্ত ধতদৃর কাশী- 

রামদাদের শ্বরূপ জানিতে পারা গিয়াছে 
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তাহাতে তাহাকে কেহই ভিন শত বৎসরের 

জর্ধক* দিনের কবি বপিয়! প্রকাশ করেন 

নাই। কাশীরামের যে ভূমিদান পত্র পাওয়। 

গিয়াছে তাঁহাতেও তাহাকে ইহ(র অধিক 

দিনের লোক ছিংলন বলিয়া জানিতে পারা- 

যায় না। কবি গদাধর যে সময়ে আগন 

কাব্য আরম্ভ ও সমাপন করেন সেই সময়ে 

দিল্লীর মোগল নিংহাদনে প্রবল প্রতাপে 

সমাট সাঁজাহান রাজত্ব করিতে ছিলেন বলিয়া 

উল্লেখ করিয়।ছেন। কটক ও শ্রীক্ষের বহু 

দুরের পথ। সে কালে ্রীক্ষেত্রে যাইতে 

হইলে কটক দিয়া বাদলহী পণে বাঙগালার 

লোকে যাইত। কবি জগন্নাথ যাইবার কালে 

বিষয়ীর গৃহে অঠিথি হইয়া মাথনপুরে এই 

পুরাণ পাঠ শুনিয়াছিলেন কি মাথনপুর গ্রঃমে 

বসবাস করা কালে শুনিয়াছিলেন তাহা কিছু 

শ্রঙ্কাশ করিয়া স্বীন্ন কাবা মধ্যে লিখিয়! 

যান নাই । কবির সময়ে উতৎকলের রাজ 

নরসিংহ ছিলেন। পুরীর রাজাদের বংশাবলী 

আমাদের জান নাই। এই নরপিংহ পরম 

বৈষ্ুব ছিলেন-_পুত্রবৎ প্রঞাপালন করিতেন। 

আমর! সেই বর্ণন|। টুকুবা গ্রন্থের চন! 

এখানে উদ্ধত করিলাম । এ্রতিহাসিক হিসাবে 

ইহার মূল্য অনেক আছে। ইহ! হইতেই যদ 

এই কবি কানীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন 
তবে কাশীরাম দামের সময় নিরূপণ করিতে 

কোনও সন্দেহ থ|কেন।। কাশীরাম স্বীয় 

বিরাট কাব্যের কোথ।য়ও সময় নিরূপক 

কোনও কথ! বলিয়া ঘান নাই। $দ্দাধরও 

কাশরামের সম্বন্ধে কোনও কথা! বলেন নাই। 

নরমিংছ দ্বেব নামে উতৎকলের পতি। 

পয়ম বৈষ্ণব জগগ্নাথ তজে মিতি ॥ 

প্রাচীন পুথির বিবরণ । ২৫ 

দ্রগন্নাথ সেব। বিন। নাহি জনে আন্। 

রাজো তৃণবৎ হরি কার্ধ্যে পণপ্রাণ ॥ 

অনেক করিল কর্ম প্রিয় লগনগাথ। 

ুষ্টের দমন ত্হ ছুঃবী জনের তাত ॥ 

পুত্র সম করে সদ! প্রজার পাগন। 

জিনিয়া চম্পক পুষ্প অঙ্গের বরণ ॥ 

রাঁজচক্রবস্তী সাহা হা দিলীপতি। 

ধর্ম ায়ে তোষণ করিল বন্গমতী ॥ 

রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ। 

মহান্ গ্রতাগী হয় বৈরী জপ যশ ॥ 

উৎকলে উত্তম গণি কটক নগর ॥ 

মাখন পুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর ॥ 

বিষদীর বাত়ীস্থিতি সেই বড় স্থান। 

দরগা স চক্রবস্তী' পড়িল পুরাণ ॥ 

শুনিয়! পুরাণ বড় ইচ্ছ! হল মনে। 

পাচালীর রচি প্রীরুষ্ণ-কীর্নে ॥ ইত্যাদি 

কৰি গ্রন্থ রচন/র সময়ের কথ! এই ভাবে 

আপনার কাব্য মধ্যে প্রকটিত করিয়াছেন $-.- 

চতুঃষষ্টি কাক! সহশ্র পঞ্চপত। 

সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত। 

১৫৬৪ শক বাঙ্গালা ১০৫৭ সনে কবি 

গ্রন্থ রচনার কাল নিদিষ্ট করিয়াছেন। 

গ্রাঁজোর হইল পতি সন পঞ্চদশে--এই 

সমঞা পদ চরণটি উৎকলের রাজ! নরসিংহ 

দেবের রাক্জ্য প্রণ্তির কাল বলিয়! বোধ হয়। 

বাঙ্গালা সন ধরিলে বর্ধমানের সছিত এএই 
সনের দুরত্ব হইতেছে তিন শত বংসর। তিন 

শত বৎসর পূর্বে দিল্লীর সিংহাসনে সম্্রট 

জাহাঙ্গীর আদীন ছিলেন। এই কাব্য রচনার 

সময় দিল্লীতে সাঙ্জাহান সমর ছিলেন। 

তাঁহারই রাজত্বকালে কবি উৎকলে বসির 

আপন গ্রথ্থ সমাপন কারয়াছেন। বল! বাছলা 
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রাজা নরসিংহ দেব জগগাথের সেবাইৎ ছিলেন। 

সমগ্র উৎকল ভূমির রাজত্বের সছিত তাহার 

কোনও সম্বন্ধ ছিল না। 

কাব্যখানি দুরনম্থম দোঁষপূর্ণ। স্থানে 

স্থানে পার্দ পুরণেও অনেক অনদামগীশ্য 

আছে। উদ্ধত অংশ হইতেই ইহার প্রম!ণ 

হইবে। বংসরে লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাপী রথে 

বামনক্ূপ দেখিয়া পুন হইতে নিষ্কৃতি 

পাইবার আশার পুরুষোনভম বঝ| শ্রীক্ষেত্র 

জগন্ন।থ সন্দর্শনে যাইলেও এই জগন্নাথ মঙ্গল 

বা শ্রীকষ্ণকীর্ন বঙ্গীয় সাহিত্যে আপনার 

গ্রতিষ্ঠালাত করিতে পরে নাই। কদাচিৎ 

এই জগন্নাথ মঙ্গলের পুর দেখিতে পাওয়া 

যায় 

১০৪1 কালীবিলাম। 

কালীবিলাস দ্বিজ কালিদাসের বিরচিত। 

পয়ার ভ্রিপদী গ্রতৃতি ছন্দে লিখিত। ঘি 

কালিদীসের আত্ম পরিচন্ন কাহার কাব্যের মধ্য 

কিছুই দাই। বটতলা কৃপায় পু'থিখানি ছাপ! 

হুইয়াছে। উত্তরবঙ্গের কবি পদ্মপুরাণ ব। মনসার 

. ভাষ।ণ গ্রণেতা। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যের 

অনেক স্থানে তি কালিদ।স বলিয়! 

ডণিতা আছে। সেই রচনাগুলি পাঠে জান! 

যায় এই দ্বি্ কালিদাস শাক্ত ছিলেন। 

কাঁলীবিলাসে কাঁলিকাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন। 

হইয়াছে । এই কাব সপ্তশতী চণ্ডীর আধ্যান 

ভগ বিস্তারে লিখিত হুইঘাছে। দক্ষযন্ের 

রঙপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 
উপাখ্যানও ইহাতে আছে। কবি প্রত্যেক 

পরিচ্ছেদের শিরোভাগে রাগরাগিণীযুক্ক কালী 
ভক্তি পরিচায়ক একটি করিগ! গান সংযোজন! 

করিজ্জা পঞ্ে বিষয় বর্ণন| করিয়!ছেন। কবির 

রচনায় অনু প্রা অলঙ্কার বহু পরিমাণে দেখ! 

যায়। রচনায় মাধুণীও যথেষ্ট আছে। 
স্ুগ্রীবের মহ্তি কালিকার সন্দর্শন বর্ণনাটি 

আমাদের ক্কাছে অতিশয় ভাল লাগিয়াছে। 

কবির দুই ঞকটি গানের নমুনা আমরা নিয়ে 

দিলাম ১ 

বেহাগ-আড়া। 

মন কালে কাগে কাল গেল কাল কবে মাসিবে। 

কালী বলে ন| ডাকিলে কাল কিসে জিনিবে ॥ 

মন তুমি হয়ে কাল, খোয়।ইলে পরকাল, 
আইলে দারুণ কাল, কাল কিসে জিনিবে॥ 

ঝিঝিট-আড়া। 

কালী বার ঝর এইব।র কর করুণা । 

তোমার অপত্য হয়ে আপত্তি সহেন। ॥ 

কি কহিব পরিচয়, হুইয়! তব তনয়, 

প্রাণ হয়েছে সংশয়, সহ্েন। গে! যাতনা ॥ 

গানগুপিতে প্রায়ই তাল আড়া বাধ- 

হার কর! হইয়াছে। কবি যে কোন্ দেশ 

বাণী, কোন্ সময়ের লোক সে কথা বল! 

এখন কঠিন। তিনি বদি জগজ্জীবনের 
সমপামন্িক লোক হন তাহ! হইলে ষ্ষে 

অষ্টাদশ শতাবীর লোক ছিলেন তাহ! 
অ'মর সাহম করিয়। বলিতে প!রি। 



সন ১৩১৭, ১ম সংখা] 

১০৫ দুতী সংবাদ 

“দুতী সংবাদ” কবি কৃষ্ণনাস বিরচিত। 
এই কবি কৃষ্ণদ(ন কে তাহ! আর জাণিবায় 

উপায় নাই। কাঁব্য মধ্যে কবি কোথয়ও 

আপনর পরি5য় দেন নাই। আমরা রুষ- 

দাস ভণিতাঘুক্ত বহু বৈষণৰর গ্রন্থ পাইয়াছি 

কিন্ত এই সব কৃষ্ণদাসের সম্বংদ্ধ কিছুই 

জানিতে পারি নাই। দৃতীনংবাদ বটভলার 
কপায় ছাপ! হইয়াছে । আমর! শৈশবে 

পাচালীর গীতে দূতী গংবংদ শুনিয়াছি। পে 

সময়ের ধর্ম প্রাণ বাঙগ।পী এই গীত শুনিয়। 

বিমোহিত হইতেন। তখন এত লেখ! পড়ার 

চ্চ। ছিল না। এই প্রকার পচালীর দল 

গ্রামে গ্রামে গীত গাইয়া পুরাণ ইতিহাস 

শিখাইয়! বাঙ্গালীর আনন্দ বর্দন করিত। 
পরে লোক শিক্ষার সঙ্গে যাত্রা ও নাটকের 

স্ষ্টি হইয়! এই সব পাচালীর বিলোপ সাধন 
করিয়ছে। এই দুতী সংবাদও পাঁচালীর 

ছন্দে লিখিত। এই দুতী সংবাদে ব্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণ অন্তর্গত কৃষ্ণলীলা। বিশদভাবে বর্ণিত 

হইয়াছে। শ্রীরঞ্জ ব্রপ্রধ!ম পরিত্যাগ করিয়! 

মথুরাঁধামে যাইলে পর ব্রঞ্জাঙ্গনার1 তাহাকে 
বৃুন্দাবলীকে দিয়! যে সংবান পাঠাইয়াছেন 

সেই প্রসঙ্গ লইয়! কাব্যের নাম দুতী সংবাদ 
হইয়াছে। ইহা পরস্পর কথোপকথনে 
রচিত হইলেও সঙ্গীত সমুজ্জল হইয়।ছে। 
আমর! বুন্দার কৃষ্ণ বিনে বুন্দাবনের কি দশা 

হইয়াছে সেই বর্ণনাটি এখানে উদ্ধত করি! 
দেখাইতেছি $-- 

_ প্রাচীন পুথির বিবরণ। ৭ 

“বৃন্ন। বলে হাম সথ!, আমাদের শ্া!মসখা, 

আমাদের করেছেন মনে। * 

ভাল ভাল তবু ভাল, ভালবানা জান! গেল, 

এত দিনে পড়েছে কি মনে। 

তার সঙ্গে কি সম্পর্ক, তিনি গোগীর বিপক্ষ, 

আমর! জেনেছি বিধিমতে। 

স্থথেরই সেই ভাল, শুনিলে থাকিব ভাল, 

যেমন থাকি তর কিবা তাতে ॥ 

তিনি এবে যার স্ব'মী, ধার প্রেমে নব (প্রমী, 

বিক্রীত আছেন বংশীধারী। 

ভাল করে তার মন, যোগান যেন অগ্ুক্ষণ, 

স্থখে যেন থাকে সে স্ুন্দরী॥ 

তার কি প্রবৃত্ত মরি, শুনে হাসি পাঞ্জ হরি, 

ওহে শ্টাাম সথ! যদি দেখি । 

সোন! ফেলে দিয়ে নীরে, পিতল যতন করে, 

রাখাল হইবে নিজে না কি॥ 
গোড়া কাটি শিরে জল, দিলে কিহে ফলে ফল, 

এ শীতগায় কিবা প্রয়োজন । 

কেমন আছেন রাই কিশোরী, তাই জানতে 

প[ঠান হরি, 

দেখ জে পে মাছে কেমন ॥ 

দেখ দেই কৃষ্ণ বিনে, হেন নব বৃন্দাবনে, 

বৃক্ষ পরে পক্ষী নাহি বসে। 

নাহি করে কলরব, হয়ে রয়েছে নীরব, 

দিবানিশি অশ্রন্নলে ভাসে। 

তরুতে নাহি পল্লব, নাহি কুমুমে সৌরভ, 

লতাগণ শুকাইয়। গেছে ॥ 

মধুপতি মধুনিনে, অলিগণ দিনে দিনে, 
স্ুধ। বিনে কৃষ্ণাঙ্গ হতেছে॥ 

এই সরম কবিত্ব ভাণ্ডার আব্গ কেতাব 

কীটের উদর পরিপুরণ করিয়! বাঙ্গালীর 

সাহিত্যান্থরাগের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। 



২৮, 

লোকের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই 

প্রকার সহজ লোক শিক্ষার পথ সংকীর্ণ 

হইদ1া আপিয়াছে। পূর্বে যে সন্কল কবি- 
গাথা লোকের মুখে মুখে ধ্বনত হইয়া 

সমাজের শ্রীবুদ্ধি সাধন করিয়ছিল আজ তাহ! 

লোপ পাইয়াছে। আর কিছু দিন পরে ভাষার 

অতীত ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া এই 

সকল মহারত্ব আপন আপন গৌরৰ হার! 

হইবে । এই দুতী সংবাদের অনুকরণে অনেক 
গুলি কাব্যের উৎপত্তি হইয়ছিল। তাহার 

মধ্যে স্বপ্ন বিলালই বিশেষ উল্লেখ যোগা। 

১০৬1 চৈতন্যমঙ্গল। 

চৈতন্ত মঙ্গলের কবি ছুই জন। ছুই জনই 

পৃথকভাবে আসন আপন কাব্যে মহাপ্রভুর 

লীলা বর্ণন! করিয়াছেন । খএতিহাপিক সম্পদে 

জয়ানন্দের চৈতন্টমঙ্গল অ্রেষ্ঠ। জয়ানন্দের 

নিবাস বর্ধমান জেলার অধীন আমাইপুর 

গ্রামে ছিল। ইহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, 

মাতার নাম রোদনী। জয়্ানন্দের পূর্বব ন।ম 

গুইয়া ছিল। মহাপ্রভু পুরী হইতে বঙ্গ'দশে 

গ্রত্যাগমন কাঁলে সুবুদ্ধির গৃহে আলিয়। উপ- 

স্থিত হন এবং তাহার পুত্রের নাম “জয়।নন্দ” 

রাখেন। জয়ানন্দের মতে চৈঠন্ঠদেবের 

কীর্তন কলে পাঞ্ধে একটি কাউ বিদ্ধে 

ও তাহার বেদনায় তিনি শধ্যাশায়ী হন। 

ইহাতেই তাহার তিরোধান ঘটে। 
লোচন দাসের পুর! নাম ত্রিলোঁচন দাদ। 

তাহার পিতার নাম কমলাকর দাস। মাতার 

রঙগপুর-সাহিত্যশপরিষত পত্রিকা । 

নাম সদানন্দী। বর্ধমান জেলার অধীন কে। 

গ্রামে ১৫২৩ খুঃ তাহার জন্ম হয়। অনেকের 
মতে ভ্রিলোচনের চৈতন্ত মঙ্গল কবিত সম্পদ্দে 

চৈতন্ত ভাগবত ও চৈতগ্ত চরিতামূত হইতে 

শ্রেঠ। কবি স্বীয় গ্রন্থে আত্ম পরিচয় এই 

ভাবে (দিয়াছেন £-- 

বৈগ্বাকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাঁদ। 

মাত। শুদ্ধমতী সদানন্দী তার নাম। 

ধাহার উদরে জন্মি করি কুষ্ণ নাম॥ 

কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা। 

স্রীনরছরি মোর প্রেমতক্তি দাতা ॥ 

মাতৃকুল পিতৃ ফুল হয় এক গ্রামে। 

ধন্ঠ মাতামহী সে অভয়! দেবী নামে ॥ 

মাতামহের নাম শ্রীপুকষেত্তম গুপ্ত । 

সর্বভীর্৫থ পুত তিহ তপস্তায় তৃপ্ু ॥ 

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র। 

সহোদর নাই মোর মাতামহের পুব্র॥ 
যথা যাই তথায় ছুণিন করে মোরে। 

ছুপিন দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে ॥ 

মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখান আখর। ' 

ধন্ত সে পুরুষোত্তম চৰিত তাহার ॥ 

জয়ানন্দ চৈতগ্ুদেবের পূর্ব্ষ পুরুষের আদি 

বাস ভূমির স্থান নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, 

কেন তাহার! শ্রীহটে যাইয়! বাদ স্থাপন 
করেন তাহাও বলিয়াছেন, করচার লেখক 

গোবিন্দদসের জাতি নির্ণয় করিয়াছেন এবং 

তাহার পূর্ববন্তী কবিদের গ্রন্থের 

একটি তালিকাও তাহার কাবা মধো রাখিয়! 

গিয়াছেন এবং এমন অনেক কথ! বলিয়! 

গিয়াছেন যাহ! আঞ্ এতিহা সক প্রমাণ স্বরূপে 
বাবহার হুইতেছে। জগীনন্দ মহাপ্রনুর গাব 

তীর্ণ হইবার পূর্বে নবন্ধীপের যে দৃশ্ঠ জন্ধন 
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করিয়! গিয়াছেন তাহ|। বাঙ্গালার জাতীয় 

ইঠিহা'সে অতুঙ্গনীয্। সেই অত্যাচারে শীষ 
ন্বদ্বীপের অবস্থা কবির কাব্য হইতে আমরা 

এখানে উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি--এইরূপ 
অবস্থায় একটি সর্বজনীন ধর্মের উৎপত্তি 

অসন্ভাবী £_: 
“আর এক পুত্র হৈল ববশ্বরূপ নাম। 

ছুভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম॥ 

নিরবধি ডাকা চুরি অবিষ্ট দেখিঞা। 
নান! দেশে সর্বলোক গেল পলইয়। | 

তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিয়া! কৌতুকে। 

বিশ্বরূপে দশকর্্ করে একে একে ॥ 

জাচন্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাঞজজভয়। 

ত্রাঙ্গণ ধরিয়। রাজ! জ।তি প্রাণ লয় ] - 

নবন্বীপে শঙ্খধ্নি শুনে যার ঘরে। 

ধন প্রাণ লয় তার জাতিনাশ করে।॥ 

কপালে তিলক দেখে যন্ধ হুত্রস্থদে। 

ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাপেবান্ধে। 

দেউল দেহর! ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 
প্রাণ ভয়ে স্থির নছে নবদ্বীপ বাসী॥ 

গল মনে বিরোধিল হাট ঘাট যত। 

অশ্থথ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত। 

(পরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। 

উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥” ইত্যাদি 

কাজির নিকট সংব।দ হইয়াছিল নবদ্বীপ 

একজন নুতন রাজ জন্মিবেন। কাজি মনে 

করিয়াছিল সেই বা তাহাদের বাদশহী 
কাড়িয়া লয়! এই ভয়ে নবদীপের উপর 

অত্যাচার আরম হইয়াছিল। জয়ানন্দের 

চৈতন্তমঙ্গলের বহুল প্রচার বাঞ্নীর। সাহিত্য- 

পরিষৎকাব্যখানির এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ গ্রকা- 
শিত করিয়|সমাজের বিশেষ উপকার করিয়!ছেন। 

প্রাচীন পুথির বিবরণ । ২৯ 

১০৭ | মনঃশিক্ষা | 

মনঃশিক্ষা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ, কবি প্রেম” 

নন্দ দাসের রচনা । চাণক্য শ্রেকের মত 

এক শত আটটি পদে কবি এই কাব্য রচনা 

করিয়াছেন । কাব্যথানি 

ও বিবেকীর বড়ই আদরের বস্তব। কাব্য 
মধ্যে কবি কোথাব়ও আত্মপরিচয় দেন 

নাই কেবল মাত্র ভণিতায় “প্রমদাস বলে 

বলিয়। স্বীয় নামের যোজনা করিয়াছেন। 

বটতলার কৃপায় গ্রন্থধানি ছাপাখানার মুখ 

হইতে নির্গত হইয়া আজও জীবিত আছে। 
প্রেম দাসের মনংশিক্ষার একটি পদ এখানে 

উদ্ধত করিয়া দেখান গেপ। কবি মানুষকে 

সংসার বিরাগী সাজাইয়। এই সংসারকে তপে।- 
বনে পরিণত করিবার চেষ্টায় লেখনীর পরি- 

চালন! করিয়! গিয়াছেন £__ 

এ মন! তুমি সে অবোধ বড়। 

দেখিয়া শুনয়া, বুবিতে নারিয়।, 

করিতে না পার দন্ড ॥ 

কে সার অসার না কর বিচার, 

কে তুমি কর কি কাজ। 

পরের কারণে, শগীর খোয়ালি, 

আপন কাজেতে বাধ ॥ 

এ ধন এজন, আপন! ভাবিছ, 

সে তোর বুদ্ধির ভুগ। 

এখন তখন, কখন কিন্ছ়, 
লনা বুঝ আপনা মুল ॥ 

দেখন! জীবন, কেবল পবন, 

যাইতে কি তবে বাধ!। 

কিসের কারণে, এতেক মারতি, 

খ।টিফ। মরিছ সদা। 



৩০৩ 

দিবস রজনী, তিপেক না বিরাম, 

« গৃণিছ পড়িল কিবা। 

রবির নন্দন, আসিবে যখন, 

তারে কি উত্তর দিবা ॥ 

ব্দন ভরিয়া, হরি হরি বল 

ব'সঘ়। সাধুর সঙ্গ। 

কছে প্রেমানন্ন, কি ভয় শমনে, 

অ.পনি সে দিবে ভঙ্গ ॥ 

১০৮ | বৈষ্ণববন্দন। | 

বৈষ্ঃব বন্দন। ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ ২২ পাতায় 

সমাগত । তুলট কাগজে ছুই পৃষ্ঠায় লেখ! । 

লেখকের নাম গৌরদাঁস বৈরাগী । "সাং আশ ধুয়া 

পরগণে সেখের কু্তী দরকার ঘোড়াঘাট 

১১৯৫ সন তারিখ অন্প& মাহে ভাদ্র গুরু! 

ভৃতীয়। রামদাস মে।হস্তের পুথি দেখিয়া লেখা 

হইল উল্লানি বেল! ছুই প্রহরের সময় দক্ষণ 

চুষারী ঘরের বারেন্নায় বিয়া সমাপ্ত.মে(কা- 
বিল! সতাচরণ বৈরাগী সাধুচরণ বৈরাগী” 

গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও কবির আত্ম পরিচয় 

নাই। কেবল দেবকীনন্দন দাস বলিয়! 

ভণিত। আছে। গ্রন্থের এক স্থানে কবি 

তাহার দীক্ষ1 গুরুর পরিচয় দিয়াছেন, তাহ 
আমরা এই স্থানে উক্ত করিলাম । 
ইষ্ট'দেব বন্দিব শ্রাপুরুষেত্তম দাস। 

কি কহিব তাহার সে গুণ অনুপাম ॥ 

সর্ব গুণ হই'ন যে তাহারে দয়। করে। 

আপনর সহজ করুণ! শক্তি বলে ॥ 

সপ্তম বৎসরে যার ক₹ষ্।ের উন্মাদ । 

তুবন মোহন নৃত্য শকতি আগধ॥ 

রঙ্গপুর-স।।হত্য-পরিষৎ পত্রিক!। 

আমর! বৈষ্ব বন্দনা নাম দিয়া ইতি 
পূব্বে কিছু বলিয়াছি, এই কাব্য খানিও 

তদনুরূপ। সেখানায় আমর! শিরোন।মা 

পাইয়াছিলাম না, ছুইখানি একত্র করিয়া 

দেখ গিয়াছে--আ।ম!দের বৈষ্ণব বন্দন। নাম 

দেওয়! ঠিকই হুইয়াছিল। উভয় গ্রন্থই এক 
তবে রচনা একজনের কিনা সে কথা নিশ্চয় 

করিয়া! বলিতে পারা যায় না। এই “বৈষ্ণব 

বন্দনা” কাবা বটতলার কৃপায় প্রকাশিত 

হইয়াছে। 

১০৯ | ভক্ত মাল। 

কলিকাত। লিমুলিয়! নিবাসী পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত বলাইঠ।দ গোন্বামী মহাশয় ভক্তমাল 
গ্রন্থের একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়- 
ছেন। এই গ্রন্থ সাত।ইশ মালায় ব| পরিজ্ছেদে 

সমাপ্ত এবং ছুইভাগে বিভক্ত । . প্রথম 

ভাগে প্রভূপাদ ভক্তি গ্রাণ বৈষ্বগণের জীনন 

চরিত স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে বৈষ্ব- 

তত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই তাত্বিক 

বিভাগের উপকরণ ভক্তি বিল্লাল, লঘু ভাগ- 
বতামুৃত, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু হইতে সংগৃহীত 

হইয়াছে। এই বিরাট ঈতিহাসিক গ্রন্থ লাল. 
দ(স বাবাজী গ্রণীত--পয়ারছন্দে পন্তে লিখিত। 

প্রতোক জীবনী ও তত্বের শেষে লালদাস 

বলিয়। ভণিতা আছে। রচনার নমুন! ম্বরূপ 

সামান্ত উদ্ধ'ত করিয়া দেখান গেল £-- 

“শ্রীমান রঘুনাথ দা যে গোস্বামী। 
প্রচণ্ড বৈরাগ্য যার মহাভক্ত প্রেমী ॥ 

অনুরাগ পরাকাষ্ঠ। শ্রীরাধ। গোবিন্দে। 

দিবা নিশি নাহি জানে মত্ব গ্রেমাননে ॥ 
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শ্রীগৌরাঙ্গ রূপা বলে বৈরাগ্য জন্মিল। 
পিতার 'ষে রাজ্যাম্পদ তাহে দ্বণা কৈল ॥ 

সুন্দগী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত। 

বিষ$ল্য মানে তাহা হেরিয়া কম্পিত ॥ 

সর্দত্যাগ করিয়। প্রীগৌরাঙগ চরণে । 

ষাইয়! প্রপন্ন হইবারে হৈল মনে ॥ 
নিকষিয়া যায় পুন পুন ধরি আনে। 

পিামাতা কাতর সদাই ছুঃখ মনে ॥ 
ছ ধু সা ছঁ সা 

দাল গোস্বামীর পূর্বাপর যত লীলা! । 
কহিতে নারিয়। কিছু সংক্ষেপে বর্ণিল।॥ 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে_শ্রীশ্রীরাধারুষ। রস গীত £-- 

কিশোর বয়প শ্যাম, কিপোরী রূপের ধাম, 

দৌহারূপে করিয়াছে মালো। 

পরম আনন্দ রসে, কিশোরী কিশোর বামে, 

অপরূপ সজিয়াছে তালে! ॥ 

পরিহাল রসরঙ্গ, নানা রঙ্গ অঙগ তঙ্গ 

প্রিয়া সঙ্গে আনন্দ হিল্লোলে। 

হাঁসি হাসি কছে বাণী, কিশোভা তাঁহাতে জানি 

গজমতি দে।লে নাঁসাতলে॥ 

তা দেখি নাগর বরে) দেহন। ধরিতে পারে, 

রসে ডুবি আপন! পাপরে। 

শত শত চুম্বে মুখ, পাইয়! পরম সুখ, 
লালদাস আনন্দ মস্তরে ॥ 

প্রাচীন পুথির বিবরণ ৬৩১ 

১১০। গীত কল্পতরু | 

গীত বল্পতরু একথানি সংগৃহীত পদাবলী 

গ্রন্থ। ইহার সংগ্রাহক বৈষ্ুযদস। প্রকাশ 

যে ইহার পুর্ব নাম গেকুলানন্দ সেন। গ্রন্থ 

মধ্যে ইনি বৈষ্ব্দাস নামে আপনার ভণিত। 

দিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থ সহ্বগনের 

ইতিহাস কবি এই ভ!বে দিয়াছেন ;-- 

“জ্ীমা চার্য্য প্রভৃর বংশ শ্রীরাধা মোহন। 

কে করিতে পারে তর গুণের বর্ণন। 

গ্রন্থ কৈল পদামুত সমুদ্র আখ্যান। 

জন্মল আমার লোভ তাহ! করি গান ॥ 

নান! পর্যটনে তাহা সংগ্রহ করিয়া । 

তাহার যতেক পদ সব তাহা! পৈয়]। 

দেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কল॥ 
গ্র/চীন প্রাচীন পদ ধতেক পাইল। 

এই গীভ কল্পতর নাম কৈঙ সার । 

পূর্ব রাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার ॥+ 

কবি রাগরাগিনী ভেদে চারিতাগে পৰ।- 

বলী বিভাগ করিয়! স্বীয় গ্রন্থ রচন! করিয় 

গিয়াছেন। বটতলার কৃপায় গ্রন্থখানি ছাপ! 

হুইয়! বাজারে বিক্রীত হইতেছে । 
রণ | 

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস। 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম সাম্বসরিক অধিবেশনে * 

সভাপতির অভিভাষণ। 
নাতৃভাষানুরাগী সভা মহোদয়গণ! 

কিছুদিন পুর্বে রঙ্গপুরের শাখাসভাঁর বর্তপন্মীয়গণের মধ্যে ফেহু কেহ ধখনন 
আমাকে বর্তমান লভার সভাপতির পর গ্রহণ করিতে অন্ধেরোধ করেন, তখন মে 
করিয়াছল।ম যে আমাপেক্ষা কোন ধোগ্যতর ব্যক্তিকে এ পদে বৃত করিয়া আমাকে 



৩২ রঙগপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

উহার এই গুরুভার গ্রহণের দাঁয় হইতে নিষ্কৃতি দিনেন। কিন্তু হখন দেখিল।ম ষে 

আমার এই প্রকার আশা! নূরাশামাত্র এবং স্থানীপ্ন সভার কর্তৃপক্ষগণের একান্ত ইচ্ছ! 

ধে আমারই ক্ষীণস্কদ্ধে গুরভার ন্যস্ত করা, তখন কাজেই বাধ্য হইগ্। আমর শারীরিক 

অসুস্থতা এবং নিতান্ত অধে।গ্য চা সন্ষেও এই সভার সভাপতির মদন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 

হই। কোন বাহক সভ্যতার মনুরোধে এ কথ! বলিতেছি ইহ! আপনার! মনে করিবেন 

না । বাঙ্গল। ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এবং মাতৃভ।ষাকে সর্ব প্রকারে সর্সৌষ্ঠটব সম্পন্ন! 

এবং সর্বাঙনগপুষ্টা দেখিতে একান্ত অভিলাষ ইহা ভিন্ন এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ 

করিতে পারি আমার এমন কোন কৃতিত্ই নাই। দুর হইতে এখানকার শাখাসভ! সংক্রান্ত 

কার্ধাবিষরণী প্রভৃতি দৃষ্টি করিয়! স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ 

ও এ ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে উৎমাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতির বিষয় যে প্রকারজ্ঞাত 

ছিলাম, এখানে আসি! প্রত্যক্ষভাবে যাহ! দেখিলাম তাহাতে তোপ হইতেছে যে উহা 

এখানকার প্রকৃত অবস্থ।র একাংশমাত্র ; সুতরাং এই সকল দর্শন করিয়া আমি এক স্বর্গীয় 

আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই দৃশ্য এখানে আপিলে দেখিতে প.ইব এবং উহা! দৃষ্ 

করিয়। নিজে ধন্য হইব, ইহার পুর্বাভাস বুঝিতে পারিয়াছিঙ্াম ) আমার এখনে আস।র 

ইহাঁও অন্তর কারণ সন্দেহ নই। যাহ! হউক এই সকল অবস্থায় আপনর! ষখন 

জাঁমাকে লভাপতিরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন তখন মাপনাদের আমাকে ধন্যবাদ দিবার 

ফোন কারণ নাই বরং আপনার! আমার নিকট ধন্য বাদার্হী। 

বঙ্গীয় সা্ত্য-পরিষদের উদ্দেশ্ত যে প্রকার মহান্ ও বহুবিস্বত এবং দিন দিন উহার 

কার্ধ্যক্ষেত্র যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে ও সম্মুখে কার্য এত অধিক রহিয়াছে যে রঙ্গপুরের 

ময।য় শাখাসভা, যুক্তবঙ্গের প্রতি জেলায় প্রেলায় স্থাপিত না! হইলে উপধুক্তরূপে কার্য 

হইবার কোন সন্ভাবনা নাই। নুতরাং শাখাসভার সংখা। যতই বৃদ্ধি হয় এবং এই শাখা 

সভার আদর্শে কার্ধ্যক্ষেত্রে কল শাখানভা যতই অগ্রপর হয়েন, মূলসভার পক্ষে ততই 

আনন্দের ও উৎস।ছের বিষয্প হইবে। রঙ্গপুরস্থ শ।খানভ| যেমন অন্যান্ত শাখ!সভার অগ্রজন্মা, 

তেমনই কার্ধযক্ষেত্রে উহ! অগ্রগামী। এই সভার কার্্যপ্রণালী এবং অনুষ্ঠিত কার্ধ্যাদি 

পর্ধযালোচন! করিলে নিঃদংশয়রূপে বুঝ। যাইবে যে, এই দেশে প্রতি জেলায় জেলায় এই 

গ্রবশর শাখাসত! যখন স্থাপিত হইবে এবং সকল শাখাসভ এই প্রকারে বর্দক্ষেত্রে অগ্রসর 

হইবে তখন বাঙ্গালাভাষার পক্ষে এক বিশেষ সুদিন হইবে সন্দেহ নাই। মূল সভার 

উদ্দেন্ত গুলি এই সভায় শ্বীকৃত হইয়াছে; তাহার মধ্যে অনেকগুলি সম্বন্ধে কার্ষে)ও যথেষ্ট 

জগ্রমর হইয়াছে দেখিয়! মূল সভার প্রতিনিধি আমরা ঘে কয়েকদন এখানে উপস্থিত 

. হুইয়াছি তাহাদের সকলের আনন্দ এক প্রকার অদীম বলিরেও অতুযুক্কি হইবে ন। 

আমি এই প্রসঙ্গে মূলসভার গ্রতিনিধিরূপে আপনাদের সকলকে ধন্তবাদ দিতেছি। 

আমাদেনস সন্গুথে কার্যাক্ষেতর এত বিস্ৃত ও এত বিভিন্ন প্রকারের যে তাহা গাবিলেও 



সূন ১৩১৭, ১ম্ সংখ্যা ] সভাপতির অভিভাষণ। ৩৩ 

তাঁহার বিশালতা আমদিগকে অভিভূত করে। কিন্তু আমরা কার্ধক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা 

যতই *চিন্তা করিব ততই মনে হইবে যে, এক মুল সভার দ্বার তাহার কোন অংশের 

কাঁজই সুষ্টুর্ূপে সম্পন্ন হইতে পারে নাঁ। মুল নভাকে উৎসাহিত এবং নানা প্রকার 

নাহযা করিবার জন্ত বু শাখা সভার গ্রয়োজন। উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কাজও এক 

জাতীয়, এ অবস্থায় মূল সভা এবং শাখ।সভা এ সকল সংজ্ঞা কেবল উপাধিমাত্র। কার্ষ্যের 

স্থশৃঙ্খলতা বিধানের জন্য এনং শ্রমের বিভাগ করিয়া সুব্ধিমত উদ্দেহাসাধন সৌকর্ষোর 

জন্য, মূল সভ। ও শাখার মধ্যে ভেদ; নচেৎ আমর! নকলে এক মহাঁমভারই সভা, সকলেই 

এক প্রকার উন্দেগ্ঠ স্থির করিয়া এক প্রকার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কর্মক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ। এই মহাঁনভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাদের চিরবরণীয়। মাতৃ ভাঁষা_-বাঙ্গালাভাষ। | 

তাহারই আশীর্বাদ আমাদের উত্সাহ এবং ক্রিগ্নাশক্ির মূল। আমর! সকলে এক প্রাণে 

একমনে এই আশীর্বাদ শিরোধ।রণ করতঃ, দিন দিন আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে 

পরি, শ্রীভগবানের নিকট আমি কায়মনোবাক্যে এই গ্রার্থনা করি । 

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্দেশ্ঠ বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধন 

করা। এই স্থলে সাহিতা বলিতে কেবল কাব্য সাহিত্য বুঝিতে হুইবে না, সেই জন্ত 

পরিষদের নিয়মাবলীতে দেখিতে পাই,--দর্শন, পিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল গ্রকার 

সাহিত্যই পূর্বোক্ত সাহিত্যের অন্তভূরক্ত। সাহিত্যশকের মৌলিক অর্থ যাহাই হউক, 
বর্তমানে উহা ব্যাপক অর্থেই সর্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং উহ! লইয়! আমাদের 

বৃথা তর্ক করা সঙ্গত নহে। যাহাতে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য 'ও চিন্তয়িতব্য বিষয়ের 

আলোচনা আমাদের মাতৃভাষায় *ইতে পারে, তাহা! সাধন করিবার জন্ত আমাদের 

দেশীয় সমস্ত শিক্ষিত বাক্তিগণেরই চেষ্ট! কর। কর্তবা । এই বিষয়টি এত প্রয়োন্গনীয় যে, উহার 

সম্বন্ধে ছুই চারিটি কণা বপিলে বোধ হয় অপ্রাসগ্গিক হইবে না। পূর্্বকালে যে মতই 
গ্রচলিত থাকুক না কেন, সে বিষয়ে কোন আলোচন। ন| করিয়!) বর্তমানে এই কথ! সর্ব- 

প্রকারে সত্য যে, জনের বিষয় যাহাঁতে বহু প্রচলিত হয়) অর্থাৎ মনব সমাঞ্জের মধ্যে 

বিস্বৃতভাবে যাহাতে জ্ঞানান্ুশীলন ও জ্ঞানচর্চার সুবিধা হয় ও তৎসন্বন্ধে বাধা ন। ঘটে হাহ! 

সকলেরই কর! কর্তব্য। সুর্যের আলোক ও চন্দ্রের কিরণে যেমন সকলেরই সমান অণ্ধ- 

কার তেমনই জ্ঞানের ন্যিয়ে এবং তাহার চর্চ।য় সকলেরই সমান অধিকার থাক উচিত। 

যদি ইহা স্বীকার কর! যায় তবে ইহাও উহার সহিত অবশ্যই স্বীকৃত হইবে যে, যে তাষার 

স্বর! জ্ঞান অর্জন করিলে ও জ্ঞান বিতরণ করিলে উহ! সকলের পক্ষে সহজবোধগম্য হইতে 

পারে এবং জনসাধারণের কাজে মাদিয়া কল্যাণকর হইতে পারে, সেই ভাষার অনুশীলন কর! 

ও সেই ভাষার পুষ্টি সব্দ্ধে যত্র কর সকলেরই অতি কর্তবা। আমাদের দেশে জ্ঞানের 
বিস্তার করিতে হইলে ষদি আমরা দুর্ব্বোধা বিদেশীয় ভাষ। (বথ|-- ইংরাজি, ফরাসী ও জর্শ্প 

প্রভৃতি ) এবং ছুর্বোধ্য স্বদেশীয় অথচ মুত ভাষা (যথা--সংস্কৃত, আরবি গ্রভৃতি ) ভিন্ন 



৩৪ রঙ্গপূর-সা হিত্য-পরিষৎ পাব্রকা । 

অন্ত ভাষার অনুশীলন করিতে বিরত থাকি, তাহ! হইলে তাঁহার ফলে এই হইবে যে, দ্রেশের 

অধিকাংশ লোকই প্রায় অশিক্ষিত বা মর্ধশিক্ষিত রহিয়া যাইবে। ইতিপুর্ব্বে মধ্য যুগে কতিপয় 

মনীষী ব্যক্তির মধ্যে যেমন জ্ঞানচর্চ! আবদ্ধ ছিল বর্তমানেও তদ্রপ ইংরার্জি বা সংস্কৃত 

ও আরবি প্রভৃতি ভাষায় বুৎপন্ন কতিপয় ব্যক্তিগণের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন সীমাবদ্ধ থাকিয়া, 

অবশিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন লোপ পাইয়। যাইবে; এবং স্তাহারা জ্ঞানালোক হইতে 

বঞ্চিত থাকিবেন। জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে এই প্রকার সংকীর্ণতা পাকা বা তাহার প্রশ্রয় 

দেওয়। 'আপেক্ষা অর্ধকতর অনিষ্টের কারণ বলিয়া অমি মার কিছুকেই স্বীকার করি ন|। 

তাই আমি মনে করি যে, বর্তমানে আমাদের মাতৃভাষাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা কর! 

আমাদের মধো উচ্চশিক্ষ। প্রাপ্ত বাক্তি মাব্রেরই আর্ত অব্য কর্তব্য । ইহাতে বাহার! 

আপাততঃ বিরোধী, তাহাদের মতামত আমি ঘতদুর জানি, তাহাতে তাহাদিগকে দুই 

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমশ্রেণীর লোকের। বলেন মাতৃভাষার অনুশীলন 

করিতে হইলে উচ্চ জ্ঞান লাভের পথ অবরুদ্ধ করিতে হয়, কারণ এই ভাষায় উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ 

অতি বিরল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের! বলিয়া থাকেন ইংরাজি, ফরানী, জর্দণ প্রভৃতি 

বর্তমান সভাজগতের শীর্ষস্থানীয় জাতির ভাষ| কিম্বা সংস্কত ও আরবি ভাষাদি অধ্যয়ন 

করিয়! তাহার! যে জ্ঞ।নলাভ করিয়াছেন এ জ্ঞানের বিষয় মাতৃভ।ষায় প্রকশ করিয়া 

অনদাধারণের গোচর করিতে গেলে তাহাদের পক্ষে এ এ ভাষা অনুশীলনের ব্যাঘাত 

হইয়া নিজেরই ক্ষতি ও সময় নঈ হইবে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখ! যাইবে থে, ও 

ছুই কারণের একটিও সমীচীন নহে । সর্বগ্রথমে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, 

উচ্চশিক্ষিত বান্তিগণ যদি মাতৃভাষার অনুশীলনে বিরত থাকেন তবে এ ভাষার 

উচ্চ'অঙ্গের গ্রন্থ লিখিবেন কে? নিজেরা জ্ঞানলাভ করিবেন অন্তকে তাহার অংশ দিতে 

কূপণত| বা সময়নঞ্ বিবেচনা করিবেন» এই কথা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট 

শোভ! পায় না; কারণ শিক্ষার ফলে যদ তাহার এই সিদ্ধান্ত হইয়। থাকে যে, 

দেশীয় ব্যক্তিকে--আপনার ভাইকে-জ্ঞান বিতরণ করিতে গেলে সময় নষ্ট করা 

হয়, নিজেরও উন্নতির ব্যাঘাত হয়, তাহ হইলে তাহার শিক্ষার কোন ফল হইয়ছে 

বলিয়। বোধ হয় না। তাহার! যে প্রকৃতই এতটা! স্বার্থপর তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। 

বোধ হয় তাহার! এই কথাটির অবশ্স্তাবী ফল কি তাহ! চিন্তা না করিয়া এরূপ 

বঙ্গিয়া থাকেন। যদি বাস্তবিক চিন্তা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত্ূপে মতটি পোষণ করেন 

তাহা হইলে তাহার নিকট আমার এটি নিবেদন আছে। মনে করুন একজন কৃতবিদ্ধ 

লোক অর্থোপার্জনের জন্ অনন্তোপায় হইয়! বাবসার খাতিরে বা কোন কর্মোপলক্ষে 

বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়া উশ্বরের প্রসাদে প্রভৃত অর্থ সম্পত্তির 

আঁধকারী হুইয়াছেন। তিনি প্রকৃত পরশ্বষ্যের অধিকারী হইয়। নিজদেশে বা দ্বেশীয় 

লোকের উপকারার্থে তী অর্থের সঙ্গত পরিমাণ কোন অংশ ব্যয় না করিয়! কেবলই যন্দ 



সন ১৩১৭, ১ম সংখ্যা] মভাপাঠতর আভভাষণ। ৩৫ 

বলেন “আমাকে যেখানে থাকিতে হয়, তথায় মান সম্্রমারদি বঙ্গায় রাখিতে এত বায় 

হয় ফে, তাহাতে আমার কিছুই সঞ্চিত থাঁকে না”, কিন্বা! তিনি বিদেশে গিয়া দেশের সমস্ত 

ব্ষয় ভুলিয়া! তথায় বাসস্থান নির্াণার্দি করতঃ তাহার উপার্জিত অর্থ কেবল সেখানেই 

দ্র করেন, দেশে তাহার এক পয়স!ও আমে না; একপ স্থলে কেহ যদি তাহাকে 

বলে “আপনার অর্থোপাজ্জনে দেশের লোকের যখন কোন উপকার নাই তখন আপনার 

মর্থের জন্য এবং মাপনার পদোন্নতির জন্ঠ আমাদের গৌরবের বিষয় কিছুই নাই উহ! আমা- 

দের নিকট বৃথা ও অনর্থক” তাহা হইলে তিনি কি সঙ্গত কোন প্রকার উত্তর দিতে 

পারেন। উদাহৃতস্থলে প্রবাসী ব্যক্তির উপাজ্ধিত অর্থ ও পদগৌরব যেমন স্বদেণীয়ের 

পক্ষে অনর্থক ও বৃথা; ঠিক তেমনই আমি মনে করি যে মামাদের মধ্য ধিনি ইংরাজি 

সংস্কৃত, আরবি প্রভৃতি ভাষার বুযুৎ্পন হইয়া মাতৃভাষাকে দ্বেষ করেন এবং তাহার শিক্ষ।লব্ধ 

জ্ঞান যাহাতে দেশীয় জনসাধারণের মধো সহঙ্গে প্রচলিত হইতে পারে তৎপক্ষে সহায়তা ন! 

করেন তাহার বিদ্ভা্দি আমাদের পক্ষে অনর্থক ও বুথা। এই সম্বন্ধে এরূপ রূপক ও 

উদাহরণ ব্যীত আমার বলিবার আরও অনেক কথা আছে । মামি বিশ্বান করি যে, দেশের 

জনসাধারণের মধ্যে যদি কেবল মজ্ঞানতাই থাকে, তাহ] হউলে দেশের মধো উচ্চ শ্রেণীর 

শিক্ষিত লোকেরও নংখ্য|! অতি অল্পই থাকিবে; কারণ জ্ঞ।ন-চর্চা ও তদনুণীলনের এমনই 

একটি অদ্ভুত শক্তি আছে যে, যথায় উহা প্রভূত পরিমাণে ও বহুলোকের মধ্যে অনুষ্ঠিত 

হয় তথায় নানাভাবে জ্ঞানপাধনোপযোগী এক প্রকার নৃতন অবস্থার স্থষ্টি হইয়া! থাকে, 

উহ্বার ফল এই হয় যে, লোকের মধ্যে জ্ঞানপিপাস। বুদ্ধি পাইতে থাকে এবং বহু লোকে 
জ্ঞানস।ধনায় প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞান-মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিবার সুযোগ ঘটাইয়া দেয়। থে 

দেশে জ্ঞানরত্র অল্প লোকের মধ্যে আবদ্ধ তথায় জ্ঞনপিপাঁস। জাগরিত হইবার সম্ভাবনাও 

বিরল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদ চতুঃপার্খে শজ্ঞানতাই দেখেন তাহা হইলে তাহাদের জ্ঞানচর্চ | 

সন্বন্ধে উৎসাহের অভাবে এবং ভীাহ!দের জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে :১1)1):00196191) এর, অর্থাৎ মন্মী 

ব্যক্তির সাগ্রহ অনুমোদনা'দর অভাবে, জ্ঞানপিপাসা ক্রমশঃ বেগবতী ন| হইয়া ক্ষীণকায়। 

নদীর স্তায় ক্রমশই লোপ পাইতে ধাকে । স্ৃতরাং দেখ! যাইতেছে যে কেবল জ্ঞানচচ্চার 

উদ্দেস্ত বিবেচন। করিলে ও জ্ঞানের বিস্তৃতিসাধন কম প্রয়োজনীয় নহে । এ কথা নিঃনংশয়িত- 

রূপে নিপ্ধারণ করা যাইতে পারে যে, আমার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ কেবল একটি 
১০7011791 অর্থাৎ আমাদের মন্তঃকরণের একটি রসপুছ তাবমাত্র নহে; উহ! মনীষি- 

গণের জ্ঞানচচ্চারও এক অতি প্রধান সহায় ও অবলম্বন । আমি ভরদা করি ষে আমাদের 

সেদিন এখন গিয়াছে--যখন আমদের দেশের কৃতবিষ্ঠ ব্যক্তির! মাতৃভাষর চর্চাকে ঘরণিত 

বলিয়! মনে করিতেন। বঙ্গের অমর কবি মৃত হাত! মাইকেল মধুম্দন দত্তের চতুর্দশপদী 

কবিতাবলীর “বঙ্গভাষ।” নামক কবিতা আমরা বাল্যকালে আবৃত্তি করিয়! কতই আনন্দ 

উপভোগ করিতাম; এখন. তাহার সুফল ফলিয়াছে বলিতে হইবে, নচেৎ আমর! 



৩৬ রঙ্গপুর-সা হিত্যা-পরিধৎ পাত্রক।। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয়ের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় বুযুৎপন্ন 

পঞ্ডিতকে বাঙ্গ।লার সাঁহিতা-পরিষৎ কর্তৃক গ্রকাশিত বাঙ্গাপা ভাষার প্রাচীন গ্রস্থাবলীর 
সম্পাদকরূপে পাইতাম না; মাননীয় বিচারপতি শ্রীবুক্ত মাশুতোধ মুখোপাধ্যায় 

সরম্থতী মহাশয়ের হ্যায় জগন্মন্ত বাক্তিকে ৬ কাণীরামদাসের মহাভারত সম্পাদনের ভার 

লইবার জন্য প্রতিশ্রত হইতে দেখিতাম না, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় সর্ধবথ| বুৎপন্ 

আমার পরমনুহৃদ সার্থকন।ম1 শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দন্ত বেদান্তরত্ব মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তিকে 

৬ক$ব্তিবাদের রামায়ণের সম্পাদকরূপে পাইয়! বঙগীয়-মাহিতা-পরিষৎ গৌরবান্বিত হইতেন ন|। 

দেশীয় বর্তম।ন শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের মতিগতির যখন এমন সুন্দর প'রবর্তন ঘটিয়ছে, তখন 

অব্য স্বীকার করিতে হুইবে যে, বঙগীর-্পাহিত্য-পররিষং এবং তদীয় শাখা সভা সমূহ বাঙ্গাল! 

ভাঁষ। অনুশীলনের উন্নতি সাধনের জন্ মাহেন্্রক্ষণেই কম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইফাছে। ইতি- 
পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের কার্ধক্ষেন্্র বছুবিস্তুত এক্ষণে প্র বিষয়ে দুই একটি কথ। বলিয়! 

আমার বক্তবোর উপসংহার করিব । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্ত এক প্রধান উদ্দেশ্ত--প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করা। 

পরিষদের উদস্ভতোগে এবং আমার পরম সুহৃদ প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীধুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ 

মহাশয়ের চেষ্টায় অনেক পুঁথি সংগ্রহ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার বিশ্ব যে এখনও ব্গদেশের 

অনেক নগরে এবং অনেক গ্রামে এত প্রাচীন পুঁথি আছে যে, তাহা উদ্ধার করিতে পারিলে 

প্রাচীন সাছিত্যের অবস্থ! অনেক অংশে পরিফ্ষাররূপে বুঝ। যাইবে। পক্ষান্তরে আমার ইহাও 

আশঙ্ক। হয় যে, অতি সত্বর উহ! সংগৃহীত ও সুরক্ষিত ন| হইলে চিরকালের জন্ত অনেক মূল্য- 

বান্ গ্রন্থ নই হইবে। এ সকল গ্রস্থাদি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইলে কেবল যে আমাদের 

মাতৃভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আনুকূল্য করিবে তাহ! নহে; উহার দ্বারা 

আমাদের দেশের সামাজিক রীতি নীতি ধর্মবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অবস্থা! সম্বন্ধে 

ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন অনেক অংশ পরিষ্কত হইবে সন্দেছ নাই। ইহাতে আরও উপকার 

এই হুইবে যে, আমাদের মাতৃ ভাষার গঠন প্রণালী এবং প্রাদেশিক ও গ্রামা শব্দাবলী সংগৃহীত 

হুইয়। বঙগভ।যার একখানি সর্বাঙ্গস্ুন্দর অভিধান সন্কলন হইবার উপযুক্ত উপকরণ সঞ্চিত 
হইবে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্ো, কাঁব্যাংশে উৎকৃষ্ট এমন অনেক গ্রন্থ আছে যাহ! এখনও 

প্রকাশিত হয় নাই, এই সকল গ্রন্থাদির অনুসন্ধান এবং তাহা উপযুক্ত রূপে মুদ্রণ করা আম! 

দের পক্ষে একাস্ত কর্তব্য । এই কার্য শাখাসভার সাহাধা ব্যতীত কখনই মূল সভার 

ত্বার। হইতে পারে না। কাজ এত বিস্তৃত, কর্মক্ষেত্র এমন ব্যাপক যে, উহা! কখনই এক কেন্দ্রে 
বসিয়৷ এক সভার উদ্ভোগে সংসাধিত হইবার নহে । এই দেশের প্রত্যেক জেলাবাসী 

শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মতৃভাষার প্রতি মন্থুরাগ বখতঃ ধদি এই মান্ কার্ষ্য ব্রতী না হন তাহ 

হইলে কি করিয়া ইহ! সম্পন্ন হইবে অমি তাহ বুঝিতে পারি না। যদ্দিও রঙ্গপুর, ভাগল- 

পুর, রাজলাহী, ময়মনলিং এবং মুশিদবাদ জেলায় বদগীর-স(ছিতা-পরিষদের শাখা সমিতি 



মন ১৩১৭, ১ম সংখ্যা] সভাপতির অভিভাষণ । ৩৭ 

স্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত একথ| আবশ্ঠ সকলেই স্বীক।র করিবেন যে তাহ! আদৌ প্রচুর 
নহে। প্রত্যেক জেলায় এই প্রক।র শাখ। সভা গঠিত এব' তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তি 

গণের ও অন্তত ন্তেবুন্দের এক্ষমন হইয়। রঙ্গপুর শাখ। সভ।র আদর্শে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসত্র 

হওয়া উচিত। মামি ভরস। কার অতি শীঘ্রই আমর ব্ঙগদেশের অন্ততঃ প্রধান প্রধান 

গলায় শাথ। সমিতি স্থাপিত হওয়া দেখিতে পাইৰ' দেশের লোকের মতিগতি এখন 

ফিরিয়াছে, বাঙ্গাল[ভাষ। ও সাহিত্যের অন্ুশীপন এবং শুৎসাঁধন কল্পে প্রাচীন সাহিত্যের 

উদ্ধার ও তদবলম্বনে গবেষণা করিবার অনুকূপ সময় উপস্থিত। এখন মাতৃভাষানু রাগী 

মছোদয়গণ লকলে এই কাঙ্জে ব্রতী হইয়া আমাদের দেশের লুপ্ু গৌরব উদ্ধারের চেষ্টায় 

বন্ধ-পারকর হউন; এবং ইহাই বঙীয়-সাহিত্য-পারষদের চির আরাধিতা মাতৃভাষা স্বর্ূপিণী, 

মাধগরাত্রা দেণীর শশবীপী আদেশ মনে ধারণ! করিয়া এ মাদেশ প্রতিপালনে যাহার যে 

প্রকার সামথ্য তদনুল।য়ে যত্ুণান হউন। দেণে প্রাচীন সাহিতা।দি যথাধ্থ সংগৃহীত ও 

সুরক্ষিত হইলে আমাদের মধো ধাঙ্ারা নিশিষ্ট মনাষী বাক্কি তাহার প্র গ্রন্থগুলি বৈজ্ঞানিক 

ভাবে আলোচন। কিয়! তাহার মধ্য হইতে অ|মাদিগকে এক দিকে যেমণ কেবল কাব্য- 

সৌন্দধর্যাদি দেখাইবেন তেমনি অগ্ঠ দ্রিকে এ সাছিত্যের শব্দ বিশ্তান প্রণালী, শব্দের বুৎপত্তি, 

শব্বদির অর্থের ই্তবুত্ত ইত্যাদি নাণানিধ জ্ঞাতব্য |বষয় জানাইয়া আমাদের জ্ঞান- 

ভাগার বৃদ্ধি করিবেন। ই সকল কথা মনে হইলে আমাদের মন কতই ন1 আনন্দে 
পরিপ্রতত হয়! এই ভাবে প্রাচীন সাহিত্যাদির আলোচনা হইগে বাঙ্গালা ভাযায় কত 
প্রকার উতর উতরষ্ট পুস্তক রচিত হুইয়! ভাঁষার অঙ্গসৌষ্ঠব যে, কত প্রকারে বৃদ্ধি করিবে 

তাহ! ভাবিয়া শেষ করা যায় না। 

ইহ! কি আমদের পক্ষে বিশেষ গ্রানির বিষয় নহে-_যে আমরা আমদের দেশের এক- 

থান সর্বাঙ্গ-পূর্ণ ইতিহাস এখন লিখিতে পারি নাই। শিশুকালে ইংরাজন্লিখিত একখানি 

বাঙ্গালার ইতিহানে পাড়য়াছিলাম "12901) 11156091901 13010591 13 05001-8'5 যে 

মহাস্মা এই বাক্যটি লিখিয়াছিলেন উহা তাহার পক্ষে আদৌ নিন্দার বিষয় নহে, তিনি 
বিদেশী হইয়া আমাদের দেশের ইতিবৃত্ত যতদুর জানিতে পারিয়াছেন তাহাই লিখিক়া 

গিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে সাধুবাদ করা ভিন্ন নিন্দাবাদ করার কিছুই নাই। এ কথার 
ভিতরে ষেকিছু গ্লানির ইঙ্গিত আছে তাহা আমাদেরই প্রাপ্য। আমি যদ্দিও অন্বীকার 
করি না যে, আমাদের দেশের প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিতের ইতিহাসের অনেক জটিল্ অংশ 
পরিষ্কার করিয়াছেন, অনেক অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রদেশকে আলোকিত করিয়াছেন তথাপি 
সত্যের অনুরোধে এ কথ স্বীকার করিতে আমি বাধ্য ষে, প্রকৃত ইতিহাস বলিতে যাহা 

বুঝায় তাহা লেখ! দুরে থাকুক তাহার সমস্ত উপকরণ পর্যাস্ত এখন সংগৃহীত হয় নাই । 
এই বৃহৎ ব্যাপার স্থানীয় মহ।ত্মারা সাহাযা না করিলে কোন মতে সাধিত হইতে পারে 

ন।। বঙ্গদেশ অতি বিস্বৃত, ইহার ইতিহাসও অতি প্র!চীন কাল হইতে আরম্ত হইয়াছে, 



৩৮ রঙ্গপুর-মাহিত্য-পরিধৎ পাত্রকা। 

সৃতর1ং ইহার ইতিহাসের উপকরণ এত বিক্ষিপ্ত ও এভ প্রকারের যে তাহাদের সংগ্রহ 
এক সভার পক্ষে কোন মতেই সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রত্যেক জেলায় ও নগরে এমন কি অনেক 

গ্রামে এমন নকল লুপ্তগ্রায় বাবিম্বৃতপ্রায় ই(তহাসের উপকরণ রহিয়াছে যে, তাহা সংগ্রহ 

করা সেই সেই স্থানীয় লোক ভিন্ন অন্ত লোকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্ত স্থানীয় লোকের! 

উদ্ধীতে মনোষেণী হইলে উহা বু আদ়্াস-সাধ্য হইবে না। আমরা কি আশ! করিতে 

গাপি না যে, আমাদের দেশের কৃতিসস্তান ও শিক্ষত যুবকগণ এই কাঁজ করিতে সাগ্রহে 

অগ্রসর হইবেন! 

1178 0051910 15081151) 19100101)81% নামক অপুর্ব গ্রন্থের পাগুলিপি শেষ হইলে 

0891৫ নগরে এক ভোঞ্জ হুইয়াছিল। কিছু দন পূর্বে সংবাদ পত্রে তাহার যে বৃত্বান্ত 

দেখিয়াছিলাম, তাহাতে জানিতে পারি যে, ইংলগ্ডের প্রতোক 0০৪৮ এমন কি গ্রত্যেক 

নগরে নগরে শব্ধ সংগ্রহ করিবার জন্য কত লোক আগ্রহ সহকারে স্বেচ্ছাসেবক হইয়া- 

ছিলেন এবং তাঁহার এ জন্তকি না ত্যাগ স্বীকার করিয়াছলেন! পরিশেষে তাহাদেরই 

অক্নান্ত পরিশ্রমের ফলে কি গ্রকার আশ্চর্য্য গবেষণা-পূর্ণ অছৃত এক ইংরাজি অভিধ[ন 

সম্কলিত হইয়াছে, ইহ বোঁধ হয় উপস্থিত সভ্য-মগুলীর মধ্যে অনেকের নিকটে সুপরিচিত । 

আমর! অনেকেই ইংরাজের অনুকরণ করিতে বাস্ত ও অভিলাষী, আমরা কি ইংরাজদের 

এই সকল সদ্গুণের অনুকরণ করিতে শিখিব না? 

বঙ্গীয় সাহিত্যের অন্ততম কর্তব্য দর্শন, বিজ্ঞানারদ্দি বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ কর]। 

এই হছুন্ধুহু কার্য ছুই প্রকারে হইতে পারে, প্রথম উপায় এঁএ বিষয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট 

মেলিক গ্রস্থ প্রকাশ কর! এবং দ্বিতীয় উপায় তাষাস্তরীয় এ শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রস্থের 

ভাষান্তর প্রকাশ করা। আমাদের দেশের এবং আমাদের মাতৃভাষার বর্তমান অবস্থা 

পর্যা(লোচন! করিলে দ্বিতীয় উপায়টি এখন মুখ্রূপে অবলম্বনীর়। যদি এই দ্বিতীয় উপায় 

আপাততঃ আপনার! সকলে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহ। হইলে দেখিবেন এই কাজ কত 

দুরূহ এবং কত বিবুধ ব্যক্তির আয়সসাধ্য । মানবীয় জ্ঞান এত শাখায় বিস্তৃত এবং উহা 

আবার এত উপশাধায় বিতক্ত হইয়াছে যে, কেবল মাত্র তাহারই তালিক। লিখিতে বোঁধ 

হয় একথানি গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। আবার ধিনি এ এ বিষয়ে উতকৃ্ট উৎকষ্ট গ্রন্থ হইতে 

বঙগভাষায় ভাষাস্তর গ্রন্থ গ্রকাশ করিবেন তাহাদের প্রথম প্রথম কত অধ্যবসায় কত সময় 

ও কত পরিশ্রম আবশ্তক হইবেক। ইহার উপর মনে করুন, তাহারা সকলের নিকটে 

বিশেষতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্ঠায় মাতৃভাষ।-নেবাপরায়ণ সভাসমিতির কাছে কি 

পরিমাণ উৎসাহ ও কি পরিমাণ সাহাষাদি পাইলে তবে এ প্রকার দুরূহ কাজে ব্রতী 

হইবেন আশ! কর। যাইতে পারে! এই সকল উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করিতে হইলে যেমন 

উৎসাহী ও অনুরাণী ব্যক্তির গ্রয়োপ্ধন তেমনি অর্থেরও বিশেষ আবশ্তক। এই মস্ত উপায় 

অবলধনের জন্তকি আমর! যথাধথ চেষ্টা করিয়াছি বা করিতেছি? কিছু কিছু চেষ্টা ত্র 



সন ১,৩১৭, ১ম সংখ্যা। ) সভাপাতির অভিভাষণ ৩৯ 

হইতেছে বটে কিন্ত তাহ কি উদ্দেশ্থানুযায়ী কার্ষোর অনুরূপ? এখন একটু চিন্ত। করিলে 

দিতে পাইবেন যে, মুল সভার এই উদ্দেশ্ত কাজে পরিণত করার জন্ত স্থানে সথ।নে' শাখা 

সভার আবশ্যকতা কত অধিক । ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভ।ষ। এবং সংস্কৃত গ্রভৃতি প্রাচ্য 

ভাষা হইতে কোন কোন উতৎকৃই গ্রন্থ অনুদিত হইয়্'ছে সন্দেহ নাই--কিস্ত এপন অনেক 

বিষয়ে অনেক গ্রন্থের ভাষান্তর গ্রকাশ করা বঙ্গভাষার পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 

সন্দেহ নাই । ভাষাস্তরবূপে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে সর্দজ সুটুভাবে 

হইয়াছে তাহ।৪ ঠিক বল্তিতে পারি ন|1 সংস্কৃত ভাষ। হইতে দর্শন।দি (বিষয়ে কয়েকথানি 

উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও এ সকল গ্রন্থের প্রতিপাগ্ত বিষয়ের 01070 ২180) এখন 

মারন্ত হয় নাই বলিলেও চলে। যতদিন তাহা না ১ইতেছে তত'দন উ২কগ গ্রন্থ অনুদিত 

হইলেও ভাষ[র ইঠবুদ্ধি সম্বন্ধে অভ।ব থাকিয়াই যাইবে । এই বিষয়ে একটি মাত্র উদাহরণ -- 

বেদীন্তদশল্র প্রস্থান রয়ের মধো ব্রন্মহজ্জের শঙ্করভাষোর ভাষান্তর উতকৃষ্টপপে ইতিপূর্বে 

প্রকাশিত হইয়াছে; সম্প্রত বঙীয়-সাহিতা-পরিষদের চিরম্ুহৃদ সারহত্য চর্চার 

বায় কলে সর্নদ। মুক্তকর বদান্তশ্রে্ঠ রাজ শ্রীযুক্ত ধেশীন্রন(রায়ণ রায় বাহ্াছুরের 

[চষ্টায় এই সুত্রের শ্ীভষ্যেরও ভাষান্তর প্রকাশের নুব্যবশ্থী হইয়াছে কিন্তু এখনও 

নেদান্ত-শঞ্জের বিভিন্ন বিভিন্ন মতান্যায়ী উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভাষ্োর ভাষান্তর গ্রাকাশ হওয়। 

দূরে থাকুক তাহাদের নাম পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত নাই । বঙ্গবানী হিন্দুদের মধ্যে 

কাহার ন। ইচ্ছা হয় যে, বেদান্ত হ্ত্রের বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থ-প্রকাশক বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব্য 

সমস্তের তাৎপর্য বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয়? কিন্তু সে প্রকার চেষ্টা বা অধ্যবসায় 
কোথায়? এ অভাব দূর করিবার ঞন্ত আমার একবার চেষ্টা করিতে সাধ হইয়াছিল। 

বল। বাহুল্য যে, অচিরে তাহা সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয়। আমার ইচ্ছ। ছিল যে, সর্বজন. 

মান্য প্রধান প্রধান উপনিষদের যে যে অংশের রচনাবলী লক্ষ্য করিয়। বেদান্ত-সত্র 

রচিত হইয়াছে বলিয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ স্বীকার করিয়া গিয়।ছেন, সেই গুলি 

মূল উপনিষদের সহিত মিল করিয়া! বিচার কর! যে, প্র প্র অংশব্যতীত উপনিষদে ব্রহ্গ- 

বিচার বিষয়ক নূতন কোন বচন দেখিতে পাওয়া যায় কি না? আরও ইচ্ছ। ছিল যে, 
প্রত্যেক ভাষ্যানুষায়ী অধিকরণ গুলি পৃথকভাবে বিচার করিয়া দেখা যে কোন ভ।ষোর 

অবলম্বিত অধিকরণ গুলি বেদান্ত-স্থত্রের মূল লক্ষ্য যেয়ে উপনিষদবাকা, তাহার সহিত 

অপেক্ষাকৃত স্থুসঙ্গত। এই ব্যাপারটি বড়ই বৃহৎ ও বড়ই আয়াসসাধ্য। 'আমাদের 
দেশের গৌরব স্বরূপ পগ্ডিতবর শ্রীষুক্ত কালীবর বেদান্তবাণীশ মহাশয়কে এ বিষয় সম্প!- 

দন জন্য আমি ভার দিয়াছিলাম। প্রথম ছই একটি অধিকরণ এ ভাবে আলোচিত হইয়!| 

তৎকালে তববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার পর বেদান্তবাগীশ মহা- 

শয়ের শারীরিক অন্ুস্থত! নিবন্ধন এ কাজ সম্বন্ধে আর কিছুই হয় নাই। বিশেষতঃ 

একাঁজ তাহার গায় মভামহোপাধ্ায় পণ্ডিতের পক্ষেও একক অসাধা। এই একটি 



৪০ রঙ্গপুর-সা হিত্য-পরিষৎ পাত্রকা । 

উদ্াহরণে আপনার! দেখিতে পাইবেন যে, ভাষাস্তর প্রকাশ কর এবং এ ৩ গ্রন্থের গ্ররতি- 

পাদ্য বিষয়ে উপপত্তি উদ্দেশ্তে বিচার (০1161071580) ) করিয়া! তাহার ফলাফল বাঙ্গাল! 

ভাষায় গ্রকাশ করা কত আর়াসসাঁধ্য ও কত বড় কঠিন বাপার। এই প্রকার ভাঁষান্তর- 

গ্রন্থ গ্রকাখ ও তাহার যুক্তিযুক্ত গবেষণাদি প্রকাশিত হইলে তবে মৌলিকভাবে নানাবিধ 

জ্ঞাতব্য বিষয়ে (যথা দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়) উৎরুষ্ট উৎকষ্ট গ্রন্থ রচনা হইবার পথ 

স্থগম হইবেক, নচেৎ নহে। অনুপ্দিত গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইতে আরম্ত হইলে 

পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা সন্কলন তাহাও 

নুসাধ্য হইয়া উঠিবে। কোন বিষয়ে উৎকুষ্ট গ্রন্থ রচিত না হইলে এনং প্র বিষয়ের 

আলোচনা জন-সাধারণে প্রকাশিত না হইলে পরিভাষাদি নিদ্ধারিত হইতে পারে 

না; কারণ বর্তমান কালের লেখক ও পাঠকশ্রেণী উভয়ে একরে গ্রহণ না কারলে 

কোঁন শব্ধ পারিতাঁষিকরূপে গৃহীত হইতেই পারে না । নিজে ও বহু লেখকের সহিত বিশেষ 

রূপে আলোচন। ন| করিলে কোন বিষয়ের পরিভাষা সহজে প্রস্তুত চইতে পারে না, 

কারণ, যে ভাববাগ্রক পারিভাষিক শব্দ প্রস্তত করিতে হইনে তাহার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা 

ও অনেক বিচার ও গবেষণা আব্ঠক, নচেৎ ব্যস্ত হইয়া কোন অনালোচিতপুর্রব ভাব 

বাশব্ষের পরিভাঁষ। প্রস্তত করিতে গেলে তাহাতে ভুল ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণত| অবশ্ঠই 

থাঁকি। যাইবে এবং কালে তাহ! কোঁন অংশে উদ্দেশ্তের ব্য/ঘ।তকও না হইতে পারে 

এমন নহছে। এ পধ্যস্ত পরিষদের এই উদ্দেশ্টের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাঁষ|য় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট 

গ্রন্থের ভাষান্তর প্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ স্থায়ী এবং প্রণালীশুদ্ধ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া 

আমার ধারণ। নাই। সেইন্ঞন্য আমি প্রত্যেক শাখা মভার কর্তৃপক্ষগণকে সামনুনয়ে অনু- 

রোধ করি যে, তাহারা তাঁহ।দের স্ুবিধ। ও সাধা বিবেচনা করিয়া পরম্পরে বিভাগ মত্ত 

কিছু কিছু কাজের ভার লইয়! এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করিবার পক্ষে সহায়তা করেন। 

আপনারা সকলে প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পলে ব্রতী হইলে এবং শনুদিত গ্রন্থ প্রকাশের 

ভর প্রতোকের স্থুবিধ। ও সাধ্যমত কিছু কিছু লইলে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ ধন্য হইবেন 

এবং আপনারাও মাতৃভাষার সেবাপরায়ণ বলিয়। স্বদেশে এ?ং বিদেশে গৌরবান্বিত 

হইবেন সন্দেহ নাই। এই প্রকার বাষিক উৎসব ও সম্মিপনাদি দ্বার! যর্দ পরিষদের 

এই সকল উদ্দেশ্ঠ সাধনের পক্ষে কিঞ্চিন্াাত্রও সহায়তা করে তবেই এই সকল উত্সব 

ও সম্মিলনাদি সার্ক । আমার এই নীরন বাক্য গুলি আপনার যে এতক্ষণ মনঃদংযোগ 

পূর্ববক শ্রবণ করিলেন তজ্জন্ত আমি আপনাদ্বিগকে সর্ধহস্তঃকরণে অসংখা ধন্যবাদ দিয়! 

আমার বস্তব্যের উপনংহার করিতেছি । 

২৪ আষাঢ়, শুক্রবার 
] শ্রীরায় যতীন্্রনা চৌধুরী । 

১৩১৭ বাবা। 



* রুদ্রসিংহের তাত্রশাসন ৷ 
গত আষ।ঢ় মাসে আসমের পদীয়। নিবাপী শ্রীমুক্ত নীভ. হাম সাহেব (1.0. 66011907 

1:১৭.) সদীয়ার নিকটব্তা "ঘারমর! সত্র” নামক মঠে প্রত আলামরাজ রুদ্রলিংহের 
একখানি তাম্রশাসন, পিন্তলময় ভূবনমোহন মুর্তি ও রলতখচিত একটি তাম্পাত্র, কলিকাত! 

মিউজিয়মের প্রদ্বহত্ববভ।গের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মৃত ডাক্তার থিওডর ব্ুকর (1): 
11০01 731901) নিকট পাঠাইয়! দিয়ছিলেন। ডাক্তার ব্লক সময়াভাবশতঃ উক্ত 

তাঁমশাদন পাঠ্রোস্তারের নিমিত্ত আমাকে প্রদান করেন। ভুবনমোহন মৃত্তির পাদদেশে 

কয়েকটি ছব্র উৎকীর্ণ আছে, কিন্ধ উহা মতি অল সময় আমার নিকট ছিল এক্ন্য সম্পূর্ণ 
পাঠোদ্ধার হয় নাই। 

আর্ধ্য!বর্তের প্রানস্তবাপী বর্বর জাতি সমুহের মধো আনামের অ।হোম জাতি মন্তষ্ঠম। 

কোন সময়ে যে গ্রাগজো!তিষের প্রাচীন হিন্দুরজ্যের লোপ হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত বল! 
গঁয় না, তবে আদমের আবর্ধ্য উপনিবেশের স্বাধীনতা যে সুপপমান বিজ্নয়ের বহুপুর্বে লোপ 

হইয়াছিল তাহ! নিশ্চয়। আসামে এ পর্য্যন্ত যতগুলি তাম্রখ।দন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার 

সকল গুণিতেই উল্লিখিত আছে যে পুরাণ প্রথিত ভগদত্ত বংশের রাজত্ব শাপস্তস্ত নামক জনৈক 

শনেচ্ছরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ক্রমে এই ম্েস্থর|জগণ হিন্দৃভাবাপন্ন হইয়া! পড়েন। বনমাঁল, 

বলধর্ম, রত্বপাল গ্রভৃতি রাদ্গণ ম্েচ্ছবংশোত্তব। পালরাঞ্জগণের অধিকারের শেষভাগে 
আসাম কিয়ংকাল তাহাদের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। বঙ্গ ও মগধ যবনাধিককত হইলেও 

আসাম কিয়ংকাল স্বাধীন ছিল, পরে পূর্বদেশ হইতে আহোমগণ আমিম়। আদামে প্রাচীন 
সভ্যতার ধ্বংল সাধন করে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গেট, (7. &, 0216 1550.) আসামের ইতিহাস 

লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাহার মতানুদ|রে খুষ্টার় ত্রগোদশ শতাব্ধীর প্রারস্তে আহোমগণ 

আমামে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার পর প্রান চারিশত বৎসরকাল আস।মে হিন্দু 

সভাতা প্রবেশ করে নাই। আছোমরাজগণের মধ্যে নুতামল। বা জয়ধ্বজনিংহ ও স্ুখংক!| 

ব| ক্রনিংহ স্বঞ্জাতির উন্নতি সাধনের জন্য চিরম্রণীয়। রূপ্রসিংহ গদাধরদিংহের দ্বিতীয় 

পু । ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে গড়গাও নগরে রুদ্রসিংহ সিংহালনারোহণ করেন। তিনি শাক্তদিগের 

পক্ষপাতী ছিলেন। রাজ্যের প্রারস্তে তিনি বৈষ্ণব গো্বা ীদিগের গ্রতি অত্যাচার নিবারণ 

করেন। আসামের শঙ্করদেব মতাবলম্বী অধিকাংশ বৈষ্ণব গোস্বমীই শুদ্রবংশাবংস। রুদ্রমংহ 
্রাহ্মণবংশাবতংদ গোস্বীমীগণকে পুনরানয়ন করিয়া মাুলীগ্রামে ভাহাদিগৈর বাসস্থান 

নির্দেশ করেন। ইহাদিগের মধ্যে গনিআাতি গেস্ব!মী রাঙগুরুপদ লাভ করিয়।ছিলেন। 

শুদ্গগোস্বামীগণের প্রতি অত্যাচার বন্ধ হইয়াছিল বটে,কিন্ত তাহার! গলদেশে হীনতার চিহ্ম্বপ্ূপ 

সুত্রবন্ধ মুৎভাও লন্বিত করিতে আদি হইয়াছিলেন ৷ রুদ্রসিংহের রাজদ্বের পুর্বে আসামে 



৪২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা !: 

ইষ্কের ববহার ছিল ন! কুদ্রসিংহ কুচবিহার হইতে ঘনস্ঠাম নামধেষ় জনৈক স্থপতিকে আনয়ন 

কর।ইয়। শিবদাগরের নিকটবর্তী রঙ্গপুর এবং চর1ইদে উয়ের রাঞ্জশপানে নানাবিধ সৌধ মির্মাণ 

করান। তিনি নামদ।ঙগ ও দিখে নদীঘ্ঘয়ের উপরে কয়েকটি সেতু, জয়সাগরে রঙ্গনাথের 
মির নির্মাণ :ও খারিকতিয়া, ছুবরিগাম ও মেতেক! নামক র্লাহ্বত্মত্রয় নির্শণ করাইয়। 

ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা কানে চর প্রেরণ করিক়। সভ্য জগতের রীতিনীতি 

জানিবার চেষ্টা করিতেন এবং বহু ব্রাঙ্গণ ধ'লককে শিক্ষ।৭ বঈদেশে প্রেরপ করিয়াছিলেন, 

তাহার রাজত্বকালে, গদাধরমিংছের আমলে আরব শিষসাগাীর জরিপ শেষ হইয়াছিল ও 

নওগী। জরিপ কর! হইয়াছিল রী 

বুন্ধ বয়সে দীক্ষিত হইণার অভিপ্রায়ে তিনি শাস্তিপুরের নিব ম[লিপোতাগ্রামবাসী 

কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য নামক জনৈক শান্ত ত্রাঙ্গণকে আনক্বন ঝঁরেন। কষ্রাঁম গৌহাটার 
নিকটস্থিত ক।ম।খ্য। মন্দিরের তত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হইব্ঈর আশায় আসামে আগমন 
করেন। কষ্ণরামের আগমনের পর রাজার শ।ক্তদিগের প্রতি জশ্রদ্।! জন্মে, কঝ্রাম অতিশয় 

ন্ধ হইয়। আসাম পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ইহার পরেই ভীষণ ভূমিকম্পে মন্দির সমূহ 

ংসপ্রায় হওয়ায় রুদ্রলিংহ ভীত হইয়। কৃষ্ণরামকে পুনরানয়ন ফরেন। রুদ্রগিংহের পুক্রগণ 

কষ্খরামের নিকট দীক্ষিত হইন্কাছিলেন । 
এ পর্য্যস্ত কুদ্রসিংহের তিনখানি তাআ্শলন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ঘারমরা সত্রে আবিষ্কৃত 

তাআ্শাননখানি নৃতন। শ্রীযুক্ত গেট সাহেবের মতানুসারে এপধ্যস্ত আহোম রাজগণের আট- 

চলিখখনি তাত্রশাসন অবিকৃত হইয়াছে -- 

গদাধর সংহা ,., দা এ টি 

কগ্রসিংহ বা ঠা ৩ 

শিবসিংহ 2 ০, * 

গ্রমত্তমিংহ | ৩ 

রাজেশ্বর সিংহ থ 

লক্ষমীনিংহ ৬ 

গৌরীনাথ সিংহ .*. র ৪ ক 

রঃ কমলেশ্বর সিংহ *** নু রি এ 

চঞ্জ্রকাস্ত সিংহ +**, ৮১, পা ১ 

মোট ৪৮ 

কিন্তু এ গধ্যন্ত আহেম র।জগণ প্রদত্ত কোন তাম্রশাদনই যথোপধুজরূপে প্রকাশিত 

হইয়াছে বলিয়। বোধ হয় ন!। 
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ভূবনমোহন মৃত্তি। 

মুষ্ঠিটি একটি গোলাকার পাদ্পীঠের উপর দও|য়মান। পাণ্পীঠে পল্পপত্র উৎকীর্ণ আছে 
এবং তদভ্যন্তরে প্রত্যেক পত্রে ছুই তিনটি অক্ষর খোদিত আ'ছে। ইহার উপরে একট বর্তল 
আছে। বর্তল গার্রে দুই পংক্তি খোদিত পিপি মাছে ;_- 

(১) দেবত্বর শাকে ১৬১৩। 

(২) হালচা দেবত্তর ভূমি শীশ্রীরদ্রসীংহ নৃপ দত্ত ভূবন দেবতা পৃণ্যার্থে। 
বর্কল উপরিভাগে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের কোরকে ভূবন মোহন দগ্ডায়মান। এই পদ্মটর 

পত্রগুলিতে একটি খোদ্দিত লিপি অআছে। ইহার প্রথম শব “ধেনুকা গ্রাম” । সমগ্লাভাব- 

বশতঃ বর্তলের উপরের ও নীচের পদ্মপত্রের গোদদিতলিপি পাঠ করিতে পারি নাই একথা 
পূর্বে বলিয়াছি। দেবমুত্তি চতুতুর্জ ও একশীর্য এবং পরিধানে রদ্বথচিত বন্ত্র। অলঙ্কারেয় 

মধ্যে গলদেশে মালা, শিরে মুকুট, কর্ণে কুগুল, প্রতিহস্তে কঙ্কণ ও বলয় এবং পদছয়ে নৃপুর। 

প্রতিহস্তের তর্জনী ও কনিষ্ঠ অন্থুলী সংলগ ও কোন হস্তে প্রহরণ বাচিহ্ধ নাই। কেশদাম 
পশ্চ/ৎভাঁগে বন্ধ ও মুকুটের উপরে একটি উচ্চ চুড়া আছে। মুগ্তিটির দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি। 
স্ব্গী ডাক্তার ব্লকের মতামুনারে পাদপীঠের বর্ত,লের উপরের ও নিয়ের থোদিত 
লিপির মর্ম 

যাছুমণির বংশঞ্জ ভূবন দেবতার পাদাশ্রিত রামনার।য়ণ নামক ব্রাঙ্গদ ৪১৩১ হুল 

পরিমাণ ভূমি পাইলেন। দেবমুত্ির পাদপীঠে ভূমিদানোল্লেথের কথ। নৃত্তন। 
পাঁদপীঠে খোপিতলিপি থাকাম্র তাজ্শাপনের সময় নিরূপণের বিশেষ সুবিধ! হইয়াছে, 

কারণ উহার খোদিতলিপি এতরূর ক্ষয়প্রাণ্ড হুইপ্লাছে যে বর্তমান সময়ে উছাতে রাজার ' 

নাম ব। তারিখ পাওয়া যা না। দেবমুস্তিটি পিশ্ুল নির্মিত ও আসামের শিল্পসৌষ্ঠটবের 
পরিচায়ক নহে। বর্তমানকালে কাশীর ও মোরাদব।দের শিল্পীগণ যেরূপ পিত্তলময়মু্ি নির্মাণ 
করিয়। থাকে এই মুগ্িটিও তদনুরূপ। দেবতার হস্তসমূহে প্রহরণ বা চিক্কের অভাণ হেতু মুক্তি 
নিন্ধপণ কর! ছংসাধা, তবে ভূবনমোহন নাম দেখিয়া অনুমান হয় বিষুঃমুততি। 

রজতখচিত তাম.পাত্র। 

দেবমৃত্তি অপেক্ষ। এই জীর্ণ তাঁত্রপাজের মুল্য অধিক । বর্তমান কালে মুশিদাব।দে ঝ 

মোরাদাবাদে যেকুপ “বিষরী''র কাঁজ হইয়া থাকে ইহার কাক্ষকার্ধযও ভদনুরূপ। সচরাচর 

প্রচলিত তাত্রকুণ্ডের আকারের একটি পাত্রের বহিদ্দেশে কু রজতখণ্ড সন্িবেশিত করিয়া 
নক্স। হুইয়াছে। । উপরে ও নীচে হ্ইটি কলগীর পাড় ও এতস্মধ্য ফুল ও চতুক্ষোপ ক্ষেত্র। - 
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তাআশাসন । 

বহৃক।ল ভূগর্ভে প্লোণিত থাঁকায় তাত্রণাসন খানির অবস্থ। অতি শোচনীয় হুইয়ছে। 

দক্ষিণ পার্থের উপরের ও নীচের কোণ একেবারে লোপ পাইরাছে ও অবশিষ্টাংশেও সত 

আটটি ছিদ্র হইয়াছে । তাঅশ।সনখানি দৈর্ঘ্য ৯* ইঞ্চি ও প্রস্থ ৭০ ইঞ্চি । ইহার প্রথম 
পৃষ্ঠে ২১ পংক্কি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ১৮ পংক্তি আছে; তম্মধ্যে দ্বিতীম্ন পৃষ্ঠের শেষ ছুই পংক্কি 
আছোম অক্ষর ও ভাষায় লিখিত বলিয়া মন্ুমান হয়। মুসলমান বিজ্ঞয়ের পূর্বের তাত্র- 

শাসন গুপিতে নিম্ললিখিত লক্ষণগুলি পরিদৃষ্ট হয় :__ 
(১) সর্ধগ্রথমে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে কয়েকটি শ্লোক উৎসগাকৃত হয়। 

(২) তৎপরে রাবার বংশাবলী বা তৎসশ্বন্ধীয় বিবরণ সন্নিবিষ্ট থাকে । 

(৩) ইহার পর প্রদত্তভূমি ও তাহার চ্টুংসীমা এবং গ্রহীতার বংশ পরিচয় ও নাম 

খাকে। 

(৪) সর্বশেষে পুরাণের কয়েকটি শ্লোক থাকে £-- 

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্াতি ষ্বশ্চ ভূমিং গ্রযচ্ছতি | 
উভোৌ তো পুণ্যকর্্ম।পৌ। নিয়তং ম্বর্গগামিনৌ ॥ 

যষ্টি বর্ষ সহত।ণি ্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ। 

আক্ষেপ! চান্ুমন্ত! চ তান্েব নরকে বসেৎ॥ ইত্যাদি। 

মুসলমান বিজয়ের পরবর্তী তাত্রশাসন সমূহে এ সমুদয় লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। 

কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটার পুম্তকাগারে মোগল সাআজ্যের অধীন গোয়্ালিয়র, 

ভরতপুর, বুঁদী প্রভৃতি রাঞ্জের হিন্দুরাজগণের একাদশখানি তাঅশাসন রক্ষিত আছে। 

এ সমুদয়ে মৌঞজজ। পরগণ!| গ্রভাতি বিদেশী শব প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে ও প্রাচীন 

তাঁঅশাসন সমূছের সহিত কোনই সাদৃশ্ত নাই। আহোমরাজগণের তাত্রশাসনে যাবনিক 

শব্দের প্রয়োগ নাই বটে, কিন্তু ভুক্ত মণ্ডল প্রভৃতি ভূদীমাবচক শব্দ বা নল প্রভৃতি 

পরিমণজ্ঞাপক শবের বাবহার দেখা যায় ন|। সুতরাং বলিতে হইবে ষে উত্তরভ।রতে 

মুসলমান বিজয়ের পঞ্চশত বর্ষ পরে প্রাচীন ভূমিদান প্রথা পর্যন্ত লোপ হইয়াছিল। 
দবাক্ষিণ।ত্যে কিন্তু স্বাধীনতার সহিত প্রাচীন প্রথ। সমূহও খ্রষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত 

জীবিত ছিল | 

প্রথম পৃষ্ঠ। 
(১) ও নন গনপতয়ে॥ বন. 

রর (২) ১%৪০৪৪ ৪ ভিত নিবহং ধ্বলিতন্ জান  ঈশানং 

রতনামািনতা বিহিত 
(৩) তে প্রত্যহ বাতন্ন (1) স্তে হু (1) হিমগিরিস্ত। 

সবব, ২১৭০১৪৩৪৭৬৩, এনা 











লন ১৩১৭, ১ম সংখ্য] রুজ্্রসিংহের তাতত্শাসন। | ৪৫ 

(৪) যন্ত। প্রসাদাবসনে সরলী,..মাদিতোয় দ[] প দপনৈব মবারণস্ত [র) 

» তামনস্ত...... ” 
(2). 55 প্রণম।মি ভক্ত্যাশক্ত্যাতুল। ব্রিপুরনৈরী মনো হরাংগণে ॥....., 

(ডি ভিপ্রেত নন্নীনৃপমহান ধরারণ্যমদোল... 

বিপক্ষকরিকেশরী নোবা... 

তে. পকে। লৌহিত্োয় ন! পুণ্য কর্ম প্রক্ষাতক্তি মুক্তারিদর্গম্ 
আলীগ্ভ... 

(৮) স্তে। স...পুরীমঃ ॥ নন্দী সচাহ্বয় উপায় নিতন্ত বৎসো! দে। (?) 

ধার্য দগুপ্রতি পক্ষ দক্ষ । 

(৯) মুয়তি যন্ত জগতিঙ্গনোসৌ দেবদ্ধিজার্চন পুরে। নাঁতি...শিনঃ ॥ . তন্তাভ বন্ধর... 
৪ ন।মাতুমামামতিঃ সুরোবেশ্মনি দৈবকী সততং 

যৎকম্ম সম্পার্দিনা॥ তম্তাভবত... 

(১১) 5 নুররূপর...ফলাফল ভূতধর।ভারোহারকরে৷ জিতারিনি বদ্ধঃ শ্রম... 

(১২) নারায়ণ সচাস্তরভূপতিরগ্ররাঞ্জৈঃ শ্রীসতানারায়ণঃ ত্রসঃ। স কুসল 
(১৩) ***ধুসরেণ কীপ্ডিঃ প্রদীপ ভূপাল তমেদীনে দঃ ॥ কাশ্ঠপান্বয় সম্ভৃত আমীত 

সন্ক 
(১৪) ধরণে। দ্বিজঃ। তত ভবন্মহাবিদ্বানুমাপতি প্রতিঠিতঃ ॥ "তৎসুম্থরভবত রামানুজ 
(5৫) পতিপৃঙ্গিতং। অক্ষনপূলক বিপ্রঃক্ষ্যাপেনা রায়ণোদ্ধিগ ॥ সত ষ, প. 

(১৬) সমিত ভূবমমূমতোধিকং দে নৃপতিন্তন্মৈনরায়ণন্বিজাত্মজে । স 
(১৭) স্তরায় মেণ্য নহি ধরণী চ তারতঃ ৫) ন্রকারজনৈ:সার্ধশ।সনং স্বর্গ 

নি 

(১৮) ,১১১১০১, দ্বয়ে॥। খখর (?) বেদেচন্দ্রে চ রিতে () হোত্রে সব্ধপকে আঞ্চলিনান 

সন্বন্ধঃ 

(১৯) *.,,নিশ্লোকানিবর্তিতা ॥ নৃপাদেশাতদদৌতেন লন্ধামিমাং ঝাটিনাম... 

(২০) রঃ রঃ পূর্বে খরস্তঃ 

6২১) 

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ । 
(২২) ৪ ৪৬ % 

তে সরে... 

(২৩) ১৪৪৪৪৯ ইবং মহাদেবঃ কাস: :.. 

" ৪৫৪ তড৪ 



৪৬ 

(২৪), 

(২৫) 

(২৬) 

(২৭) 

(২৮) 

(২৯) 

রড 

৬). 
(৩২), 

(৩৩).. 

(৩৪)... 

দা 
(৩৬).. 

(৩৭), 

(৩৮), 
(৩৯৭১, 

রঙ্গপুর-সা হিত্য-পরিষৎ পান্রকা। 

,,,,তেনাবিশ্বকোছ্িজাত। গৌতমবাসদে ব... ১২১১, 

,, পু ক্ষ,১১,,,১,,,,গোৌর।ণ , শ্চমহাদেবেো কাশ্তপশ্চ গদাধর ॥ কাশ্বপ..... 

ক জগতিশ্রতঃ ॥ 

রিয়া কাঁরিশ্চ স।গ্িল্য তারাপতি**' 

দ্বিদৌ......মোদগলো! ভরদ্াজোগদাধর ॥ দৈগঞজ্জঃ সুরত...... 

গোৌরতারাপতিশ গ্রামনি। বল্লালোজগছ্যুতিথ্য/ত কটকী মা 

ক॥ মত্[দ] ত্বং শীদনমিদং পরিপালয় ফে। ভূমিপতে নৃপতে গম 

প্রত্যে (1) মুঘ () স্তি ত্রয়োগহিজ্ঞ সম্পত্তি পাণিধাসেভাসেতি রাজপুর ... 

বিপ্রয়ে। দেত্তিঃ )। ৪১৩১। গোষ্ঠ। পরাঞ্চেতি ক্ষ্যাতা গ্রাম গ্রন্থি 

সহ মহা... 

'দদৌতুমি দিক খড় রানার ॥ রাজা দেশাঁতদদো 

ব্যাস 0) মা॥ ঝাতিনামতশঃত ষ পৃর্তিনিতৈ ইমিং 

প্রত্যক্ষ. ্ র্ 

পূর্বে গলস্তাচোত্তরে হালস্থবর দক্ষিণে । প্রতি বক্ষ স্থলে”, 

,বটুবান তথোত্তরে ॥ ( ইহার পরে কয়েকটি অক্ষ তুলিরা দেওয়া হইয়াছে) 

,বিশলা।,,.পুন্ন।মিতং বিগ্রালস্তা গুরু ॥ দদো না 

ষশঃ ॥ 
'ীপ্ীত্বগণর্বাজ। এটার 

শীবাখালদ।স বন্দোপাধ্যায় । 



ৃ 

অসমীয়া ভীঁষার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা । 
৪ (মূল প্রবন্ধের ব্গীনুবার ) 

উত্তরবঙ্গ দাহিত্য সম্সিলনের গৌরীপুর অধিবেশনে অসমীয়! ভাষায় একটা প্রবন্ধ 

_লিধিবার নিমিত্ত সম্মিলনের অধ্যক্ষ অনরেবল রাজা প্রভাতচন্ত্র বড়,য়া বাহাছুর আমাকে 

1 আদেশ করিয়াছেন। রাজার আদেশ অমান্য করিতে নাই-_-এই নিমিত্ত আমি অসমীয়া 

ভাবায় এই সামান্থ প্রবন্ধটি লিখিবার প্রয়ান কাঁরয়াছি নতুবা আমার অপমান ভাষায় এরূপ 

দখল নাই যে একট! প্রবন্ধ লিখিয়! এই বিদ্ব্জন-বহুগ দভাতে দীড়াইতে পারি। 

একটা কথ। আমি প্রথমেই বলিয়! রাখি । অনমীয়া ভাষায় গ্রঙ্থলেখফ মহশিয়দদর 

মধো দুইটি শ্রেনী দেখিতে পাওয়া যায়__-:কহ কেহ ভাষাতে সংস্কৃত'হইতে উৎপন্ন শব বছল- 

পরিমাঁণে গ্রায়োগ করিয়াছেন ; কিন্তু তীহাদের সংখা! এইক্ষণ নিতান্ত অল্প। অন্থের। 

ভাষাতে প্রধানত: দেশজ শব্দের বারহ।র করিয়াছেন) আধুনা এই দণের লেখকদিগেরই 

প্রধানত ॥ আমার ভাষা আমি যত করিলেও দ্বিতীয় সম্প্রদ|য়েণ মঠ করিতে পারিব না 

কারণ, এই ভাষ। হাহার মাতৃভাষা নহে_যে কয়ে খানি মাও পুস্তক পড়িয়া ইহার অক্পমান্র 

শিক্ষা করিয়াছে,_-তাহ!র পক্ষে ভূল জান্তি এড়াইবার নিমিন্বেও আপন মাতৃভ।ষ| ও 'অসমীন্ 

ভ|ষার সাধারণ জননী সংস্কৃত ভাষার আশয় গ্রহণ করাই শ্বাভাক। বিশেষতঃ এই সভায় 

অদমীয়া ভাষা নাঁজান! বাঙগ।লী ভদ্রলোকদিগের অন্ন স্খবোধ্য করিবার জন্তও সংস্কৃত বহ্ুপ 

ভাষাই উপযুক্ত হইবে। | 

অপিচ অপমীয়। ভাষ। লিখা তত কঠিন নহে; কিন্তু ইহ! পড়া ফরাসী ভাষার মত 

বড়ই কঠিন। ইহাতে অন্ুন।সিক উচ্চারণ অনেক); আর নানা বর্ণেরও উচ্চারণ বঙ্গভাষ। 

হইতে শ্বতগ্্র। কিন্ত আমার পাঠ করিবার কালে বঙ্গভাষার মত উচ্চারণ প্রায়শং হইবে, 

ইহু।তে বাঞ্গাণী শ্রোতৃবর্গের সুবিধাই হইবে--কেননা জদমীম| স্থুরে পড়িলে তাহাদের বুঝা 

কিছু কঠিন হইত। এই সভাতে ষে নকল অদমীয়া ভদ্রলোক মাছেন তাছাদের নকলের 

নিকট আমার নিবেদন এই যে আমার ভাষা আর উচ্চারণের দোষ অনুগ্রহ করিয়! 

যেন তাহারা মার্জনা করেন। আমি ষে অযে!গ্য সেই কথা আগেই বলিয়াছি। বিশ্ব- 

বিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে একবার অসমীয়া ভাষার পরীক্ষক নিষুকু করিয়াছিগেন। 

এবং বৎদর বমর করিবেন এইব্ূপ আশ।ও ছিল) কিন্ত আমি নিজের অধোগ্যতা মনে 

করিয়া! সেই লাভের ও সম্ম(নের কাঞ্জটিও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। “যাঁর কর্ম তারেই 

সাজে” ) অসমীয়। ভাবায় লেখাপড়া অসমীর়ার করাই ঠিক। এই হেতুবার্দে আমি বখন 

নিয় আসাম বিভাগের স্কুল ডেপুটী ইন্স্পের ছিলাম তখন বাঙ্গালীদের লিখিত লরাপাঠ 

ব্যাকরণ এমন কি গণিতের পুস্তকও পরিবর্তন ফরিয়! তত্তদ্িষয়ে অসমীয়া লোকের রচিত 

পুস্তকগুলি পাঠা করিয়! দিয়াছিলাম। 



৪৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

বিধাতার এমনই বিড়ম্বনা, আজ আমারই উপরে অনমীয়! প্রবদ্ধ লিখিবার ভার 

পড়িয্াছে! 

অসমীয়! ভাষাঁপ যে সে একটা প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করিয়! রাজা বাহাহুর আম।কে 

বিষয় নির্বাচনে একট। স্বাধীনত। দিয়াছেন; সম্মিলনে উপস্থিত বাঙ্গালী সাহিতাক 

ভগ্লোকদ্িগকে অনমীয়1 ভাষাটা কি প্রকার ইহ! দেখাইবার জন্তই রাজা! বাহাদুর অপ. 

মীয়! প্রবন্ধ লিখাইতেছেন, এই ভাবিয়। অমি এই প্রবন্ধে অসমীয়। ভ।ষ। বঙ্গ ভাষার সঙ্গে 

কোন্ কোন্ বিষয়ে মিলে, জার তাহা হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিভিন্ন, ইহাই কিঞ্চিৎ 
দেখইতে অগ্রসর হইলাম। 

্ৃত হইতে উৎপন্ন ভাষ। গুঞিতে সংস্কতের বর্ণমলাই গ্রহণ কর হইয়াছে; যদিও সংস্কৃত 

বর্ণমালার সকল গুলি অক্ষর ভাষায় ব্যবহৃত হয় নাঁ। বঙ্গভাযার ন্যায় অনমীয়! ভাষাতে 

৯৯ আছে কিন্ত কখনও ইহাবের আবশ্ঠ কতা হর না । “মকারাদি ক্ষক্কারান্ত। বর্ণমালা গ্রকী- 

ভিত” এই বচন অনুলারে যেমন ব্গভাষার আছি শিশুশিক্ষা লেখক ৬ মদনমোহন তর্কালঙ্কর 

বর্ণমালাতে ক্ষ লিখিমাছিলেন, অনমীয়। বর্ণম।লাক্ে তেমনই ক্ষ আছে--কেননা ক্ষ না 

হইলে পঞ্চাশট| বর্ণ প|ওয| যায় না। বিশেষতঃ এই কামরূপ প্রদেশে যে সংস্কৃত ব্যাকরণের 

প্রচলন সেই প্রয়োগরত্রমালাব্া করণেও বর্ণমালাষ্কে ক্ষকারকে অন্ততূক্তি কর! হইয়াছে। 
ফলতঃযে স্থানকে তন্ত্রশান্তের বীজভুমি বল! হয় তাহাতে তন্ত্েক্ত বর্ণমাল! পরিবর্তিত না হইয়। 
থাকাই ঠিক। 

অসমীয়া এবং বাঙ্গাল। অক্ষরের আকরৃতিও একই; তন্ত্রশ।ন্ত্রে বর্ণ গুলির যে বর্ণন। আছে 

তাহার সঙ্গে এই অক্ষর গুলির মিলই দেখা যায় । অনমীয়া ভাঘাপ্ন পেটকাটাৰ আর 

মীচে টান দেওয়া অন্তঃস্থর এখনও দেখা যায়-বঙ্গভ।ষার প্রাচীন পুথিতে মাত্র সেইরূপ 

আকৃতির ৰ ৪ র পাওয়া যায়। আকৃতিতে ভেদ থাকিলেও অস্তঃস্থ রব কখনও শবের 

আদিতে দেখা যায় না। অসমীম্না! অভিধান “হেমকোষে” ব-আরি সমস্ত শব বধু ব 
এর মধ্যে ভূক হইয়ছে। আর বঙ্গভ!ষার অভিধান “প্ররুতিবাদে+ আদিতে 'অস্তঃঙ্থ ব 

বার! লিখিতব্য শবাগুলি বর্গা ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া যথাস্থানে দেখান হুইয়াছে। ব্মসসীয়া 

ভাষাতে 'প্রতায় সন্ধিগ্গ' ব গুপি প্রায়ই অন্তঃস্থ বদেধাবায়। আনামের যে ছুইখানি তাত" 

শাননের অক্ষর দেখিতে পাইয়।ছি, সেই ছুই খানি ধশম শতাবীর আগের £লখ| বলিয়। অনু 

মান করা হইন্নাছে ) সেই অক্ষর গুলি দেবনাগরেরই স্তা, কেৰল এ এ ও ওর চিহ্কগুলি এবং 
স্ব ঞ রফল! ইত্যাদি অল্প কদ্েকটির আকৃতি বর্তমানের ভায় দেখা যায়। সেদিন নন্দ 

মংহিত।, 'নামক একখানি পুরাতন হাতের লেখ! পুথি দ্রেখিয়াছিলাম। ইহার লেখ! 

এক্ষণকার লেখ। অপেক্ষ। অল্লমা্র বিভিন্ন বোধ হইয়ছিল। ইহার দ্বার এইটা বুঝ! যায় যে 

বর্তমান অসমীয়া! লিপি বঙ্গলিপির সহিত বহু পরিমাণে মিলিলেও জাগে দেইরপ ছিল না। 



সন ১৩১৭, ১ম সংখ্যা) অসমীয়। ভাখার সন্বন্ধে কয়েকটি কথা ৪৯ 

প্রধানতঃ ছুইটি কারণে এখন সম্পূর্ণ মিল হইয়া গিয়ছে। এক, বহু দিন হইতে বঙ্গতাষ।র 

সঙ্গে একত্র থাকা, অপর বঙ্গীয় মুদ্রান্ত্রে অসমীয়া পুন্তক গুলির মুদ্রাঙ্কন | 

বঙ্গভাষর সঙ্গে অসমায়া ভ।ষার অক্ষরের মিল থাকিলে ও উচ্চারণ গত মল্ন অন্ন বৈষমা 

দেখ যায়। চবর্গের সক্ষর গুলি পুর্ববঙ্গেরস্থান বিশেষে যেরূপ উচ্চারিত হইয়া! থাকে 

অসমীয়াতেও তেইরূপ উচ্চারিত হয়। অল্পপ্রাণ আর মহাপ্রাণের মধ্যে কোনও গ্রভেদ 

নাই; চছ কোমল ১ এর ন্যায় আর জঝ% এর গ্ঠায় উচ্চারিত হয়। ট বর্গ ও তবর্গের 

উচ্চারণে বড়ই গোলমাল হইয়া! থ|কে--ত এর পরিবন্তেউ এবংট এর পরিবর্তে ত এইরূপ 

উলট পালট হইয়া ষায়। পাঠশলের বালকেরা বানান করিতে 'মৃদ্ধণ্য তাকে দদস্ত্য উ; 

বলিয়া থাকে । শষ ন এই তিনটি বঙ্গভাষাঁর ন্যায় একই অথাৎ 'মুদণ্য ষ রূপে উচ্চারিত 

হয়। কিন্তু যজুর্ধেদীয়বাক্ষণ প্রধান আাঁসাম দেশে সেইটির ঘজুর্কেদীর উচ্চারণ “খ 
এর ন্যায় হইয়া থাকে-_ সেই খ এর' উচ্চারণ প্রায়শঃ 'হ; এর মত শুনা যায়। পূর্ববঙ্গের 

সাধারণ ভাষায় এইরূপ 'শ” এর স্থলে হি” শুনিতে পাওয়। যাঁয়। কিন্তু অসমীয়। ভাষার 

“স্» সর্বদাই যে“, বা 'হ+ উচ্চারিত হয় এইরূপ বপিতে পারি না। “শ, অথাৎ মর। (শব) 

শাম? ইত্যাদিতে শ' এর স্তায় আর 'উনৈশ? “চল্লিশ, ইত্যাদিতে ১ এর নায় উচ্চারণ 

শুন। যায়। অন্তঃস্থ ব'$৬+ র ল্যান্স উচ্চারিত হইয়া থাকে; কিন্তু শব্দের আগে কখনও 

দেখ( যায় নাঁ। স্বরবণের উচ্চারণ বঙ্গভানার শ্ঠায়ই হয় কিন্ত লরা হল গল ইত্যাদিতে 

(অ+ ট। ও? রন্ায়, অর্থাৎ কলিকাতার লোকেরা যেরূপ “মণ কে “মোণ? বলে, সেইরূপ 

উচ্চারিত হয়। 

ব্ঞ্জনবর্ণে স্বর সংযোগ করিবার সময়ে বঙ্গ ভাষারই সায় আ, ই, ঈ ইত্যাদি ক্রমের 

অনুসরণ করা হয় কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জন যোগ করিবার সময় বঙ্গভাধ|য় বেরূপ যর লব 

এই নকল ফলা দ্বারা ক্যক্রর্লক ইত্যাদি ফলা বানান হয়, অসমীম্জা ভাষায় েইন্মপ 

হয় না; এখানে স্ক স্কইত্যাদি ক-অন্ত সংযুক্ত বর্ণ গুলি সর্বাগ্রে লিখিত হুইয়! থাকে। 

বর্ণমালার ক্রম অনুসরণ পূর্বক 'ক' কে সর্ব প্রথমে নীচে বসান অগ্ঠায় নয়) তবে 

ট| সর্বাগ্রে থাকা উচিত ছিল। 

অপমীয়। ভাষার ব্যাকরণ বাঙ্গালা ব্াাকরণের স্থায় সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুলরণ করি 

লেখ হইয়াছে । ইহার সন্ধি সমাস কৃ তদ্ধিত সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই-কেবল 

শবরূপ ও ক্রিয়ারূপ সম্বন্ধে ছুই একট মাত্র কথা বলিবার আছে। 

শব্দের ব্ুবচনে বভাষায় যেরূপ “সকল? “দিগ” “গুলি” রঃ গণ" ইত্যাদির প্রয়োগ 

হয়, অসমীয়া ভাষাতেও সেইরূপ “পকল? “বিলাক, “বোর” “হত” এই সকলের প্রয়োগ 

হইয়া থাকে । বিলাক' শবটি হিন্দী বিলকুল শব্দ হইতে উৎপন্ন এরূপ বোধ হয়, যেমন 

বাঙ্গাল। “দগ' হিন্দী “দিগর? শব হুইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। “বোর? ও 'হত' দেশজ শব্দ 

হইতে উৎপন্ন হইতে পারে । আরবীতে "অত একটা বনৃবচনের চিহ্ন আছে, "ইত, 



৫০ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিধৎ পত্রিকা । 

তাহা হইতে উৎপন্ন ,একপও হইতে পারে। অথবা সংস্কতে নিন্দার্থে শব্দের পরে হত” শব্দের 

প্রয়েগ দেখ! যায়, ইহার সহিত বহুবচনের এই তুচ্ছার্থক গ্রত্যয়ের সম্বদ্ধ থাকিতে পারে। | 

প্রথম! বিভক্তিতে এ প্রত্যয় হয়; এইটি মাঁগধী গ্রাকৃত হইতে ভাষার উৎপন্ন হওয়ার 

নিদর্শন । বদভাষাতেও সেই চিহ্নটি কথোপকথনের ভাষায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। 

কখন. কথন পুস্তকে ও “লে(কে বলে” পবাঘে নিল” এহরূপ প্রয়েগ দেখ। যায়। 

দ্বিতীয়! নিভক্তিতে “ক” যোগ হয়। বঙ্গভাষাম অধিকম্ক একট “এ লাগে মাত্র। 

বঙ্গভ।ষার 2্টাঁয় অসমীয়া ভাষাম়ও অনেক স্থলে হঠার এবং প্রথমা বিভক্তিরও লোপ 

হইয়| যায়) যথা “ধন দিপা” “কালীরাম আঁছে”। 

তৃতীয্াতে “এবে” যুক্ত হয়) বিন বঙ্গভাঁষায যেরূপ “হাত দিয। মারিল” বলে 

নেইরূপ অসমীয়।তেও “হাতে দি মারিলে” এইরূপ হইতে পারে। 

চতুর্থাতে শবের পশ্চাত “পৈ” প্রয়োগ হয়। বঙগভাযায় চতুর্থাতে পিতীয়র “কে 
প্রত্যয় হয়। অসমীয়াতে এই একটি পিশেষতৃ। এই “ৈ? র লোমা” ধাতুর অসম!পিকা 

লৈ” র সঙ্গে কোনও সমন্ধ থাকিতে পারে । ঘিরলৈ যৌয়]” “ঘর মনত লৈ অর্থাৎ 

উদ্দেশ্য করি যৌয়।” এইরূপ অর্থ পুর্ন্মে থাকা অসম্ভব নহে । 
পঞ্চমীতে ষষ্ট্যপ্ত পদের পশ্চাৎ 'পরা”? যোগ হর। “্ঘরর পরা” বঙ্গভাষায় “ঘর হইতে, 

ছুইই_.একইরূপ [নষ্পন্ন হইয়াছে। 

ষ্ঠীতে ৫, এবং সপ্তমীতে “ত* প্রত্যয় হয়। বঙ্গভাষাতেও সেইরূপ; কেবল 'র' এর 

পূর্বে এবং তি এর পরে একট। “এ যোম হয়। সেই “এও বঙ্গভাষ|য় মধ্যে মধ্যে লোপ 

পায়, যথ। ₹_“ভালর সকলই ভাল ।১ “তিনি ভ।লতেও নাই মন্দতেও নাই।॥ 

সর্বনামে যদ্ ভদ্ শবের প্রথমাতে “যি 'সি' এইরূপ ইকারাস্ত ব্ধপ হইয়। থাকে । ভাবিয়। 

দেখিলে এছ “ই, 'ঞ'র সম্প্রপরণ মাত্র। অগ্ত আন্ত বিভক্তিতে যদ তদ্ একবচনে “যা? 

“ত1 (বঙ্গভাষারহ নায়) হইয়া যায়! বহুবচনে প্রথমার এক বচনের রূপে কল, 
«বোর? 'বিলাক” ইত যুক্ত হইয়। সকল বিভক্তিতে তদপই থাকে । তদ্ এর সন্ত্রমার্থক 

কও” 7 প্রাচীন বঙ্গভাষাতেও তিহে। দেখ। [গিয়াছে । কিম্ শব্দ প্রথমাতে 'কোন। হম্প__ 

অন্ত অন্ত বিভক্তির এক্বচনে বঙ্গভাঁষার স্তাঁয় “কা' হইয়া যায়। ইদম্ শব্ধের প্রথমার 

এক বচনে “ই” দ্দিতীয়াদিতে “ইয়া” হয় (বঙ্গভাষায় ইহা )। মন্রমার্থক ইদম্ শব্দের 

পরিবর্তে এতদ্ শব্দ হইতে উতপন্ন “এও ব্যবহৃত হয়, “এখেত” এই শব্দও ব্যবহৃত হইয়! 

থকে । অসমীয়াতে তদ এত্দ্ শব্ষের স্ত্রীলিঙ্গে 'তাই” “এই” এইরূপ স্বতন্ত্র রূপ হইয়া 

থাকে । বাজাল। ব্য/করণে এই প্রকাগ রূপ দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোন কোন 

স্থানে “তাই, এই” এইবপক্ত্রাললের গ্রয়োগ কথোপকথনের ভাষতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

অপ্মদ্ একের রূপে একবচনে “মই? 'মোক” “মার এইরূপ হয়_বঙ্গতাষাতেও “মুচি, 

ছিল, পন্তে এখনও 'মোর” আছে । অসমীয়াতে “আমি' 'আমার' বছুবচনে ব্যবহৃত হয়। 



গন ১৩১৭, ১ম সংখা] অনমীয়া ভাষার মম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৫১ 

এইটি বঙ্গত।(ষা হইতে একটা !বশেষত্ব, |কন্ত কথে।পকথনের ভাষায় “আম।লোকে” *এইরূপ 

মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। ঘুম্মৰ্ শব্দের একবচনে তুচ্ছার্যে 'তই' তোক্। “তোর” এইবপ হয়। 

বঙ্গভষযাতেও 'হই' 'তোর” আছে। কুন? তোমার” উভয় ভাষাতে একই | বহুখচনে 

“তোমালোকে” হয় (হিন্দা তোম্ লোক) । মন্রমার্থে 'আগোন” শব বগভাবার হ্যায় ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । 

ধাডুরূপে বঙ্গভাষার সঙ্গে বছ পরিমাণে মিণ আছে। কিন্তু অসমীয়। ব্যাকরণে 

পুরুষের সংন্ঞাতে উত্তম মধাম এরথমপুরুষের গ!রবপ্তে ইংগাঁজীর অন্থকরণে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় 

পুরুষ বলা হয়। সে ষা হউক বর্ধমান, ভূত ভুবিষাতের বিশক্তগুলি বঙ্গভাষারইন্থায় 

ঘথ। ২. বর্তম।ন) করে করা করে) কৰিছে, করুছ। কবিছে। (ভূত) করিলে। 

করিল। কারণে; করাছলো, ক'রছিপা, করিছিপ। (ভবষাৎ।, করিম করিবা, 

করিব) কেবল প্রুযের চিহ্ন গুণিতে কি৫ধিৎ প্রতেদ দেখ। যায়। উন্ম পুরুষে পূর্বে 

বঙ্গভাষাভেও 'উ” ছিল যথ। £--"'পাতি কৈ ধিবন [দিবস কৈনু রাতি!” মধাম পুরুষে 

করিঝ!” প্রয়োগ বঙ্গ ভাষাতেও আছে। পুব্ধবঙ্গের কোন কোন স্থানে মধ্যম পুরুষে “করি- 

লায়” এইরূপ শুনা যায়। প্রথম পুকষে “করে? বঙ্গভ।ষাতেও আছে--পঘ্চে “করিছে। 

কিরিছিল'ও প্রয়োগ হইয়া থাকে । অধমীয়াতেও “করিল” এইরূপ প্রয়োগ আছে। 

ভবিষ্যতের “করিম' ঝেগিব, র হ্ট|য় বঙগগভাবাতে প্রাচীন পুথিতে উত্তম পুরুষে “করিনু” আর 

প্রথম পুরুষে 'করিব? পাওয়া যার_এখনও পূর্ববঙ্গের কেন কোন স্থানের লোকে কথোপ- 

কথনে এইরপ প্রয়োগ করিয়। থাকে। সম্ভাব্য চুত কালে অদমীয়াতে একটা “হেঁতেন। 

যোগ হয়, থেমন '“তুমি যদি করিলাহেতেন”--ইহাঁ৪ এট টিশেষহ। উত্তম ও মধ্যম 

পুরুষের সছবচনে ক্রিপার শেষে এটা ইক? শিকলে যোগ হয়| অন্ুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে 

“করা, হয় প্রথম পুরুষে বঙ্গভাষ।র ভ্তায় 'করোক? *ইয়া থাসে। মধ্যম পুরুষে বঙ্গভাষার 

টায় তুচ্ছার্থক একট| রূপ হইয়| থাকে, ঘথ| “িরিণি? কির কিবিছ্িশি' কিরিখি? | কিন্ত 
অপমীয়! ক্রিয়াতে সন্ত্রমার্থ* কোনও শ্বতস্ত্র চিহ্ন নাই। 

এখন অনমীয়! শব্খগ বিশেষত্ব কিঞ্িং দেগ'ইবাঁর জনা কয়েকটি শকের বিষয় শল্প 

আলোচনা করা যাইবে । 

ন-__-প্রায়ণঃ ন ক্রিয়র আগে বসে? যথ! ন করা; কখনও ঝা পাছে যায় যেমন 'করা নাই” । 

বঙ্গভাষ!তে পদ্ডে “না” ক্রিয়ার অগ্রেও দেখা যায়-মার “ন।” আঅগমাপিক! ক্রিয়ার অগ্রে 

সর্বদাই থাকে যগ1”ন। করিয়া! পারি না”) কিন্তু অনমীগ্] নঞ. পাছের শবের স্বর অন্ুমারে 

নন।নিনবুনে নে! এইরূপ নান! আকৃতি ধরে) বংঙ্গলাঁর নঞ২ এইনূপ বহুরূপী নছে। 

অটাই_-অ আ! এ এবং ট ত এই গুলির সংগ্রাম দেখিতে চাহিলে “অটাই, শব্দটির দিছে 

ৃষ্িক্ষেপ করুন, “অটাই" 'আটাই+, এটাই? 'অতাই?, আতাই? “এতাই” এই ছয়টি রূপ 

দেখিতে পাওয়া! যাইবে । 



৫২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পাত্রকা। 

রঞ্গ__বঙ্গ।ল--আকারের পরিবর্তে অকার কর! অসমীয়ার একট! প্রধান বিশেষত্। 

ইহাতে সংস্কত শববও বাদ পড়েনা । এই “রজা"ই (রাজ।) ইহার প্রমাণ; বঙ্গাল, কল, 

গছ ইত্যাদির কথ! আর কি বলিব। 

দদাই-_+'$কাই--দদাই ককাইর কথ! আমি কিছুই বলিব ন! 7) হেমকোষে হেমচন্ত্র 

বড়,য়া মহাশয় যাচা বলিয়াছেন তাহাই তুলিয়। দেখাইতেছি--“হিন্দী ও বাঙ্গাল! ভাবাতে 

ষ্ঠ ভ্ামাকে দাদ। এব* খুড়।কে কাঁকা বলা হয়) সেই ছুই শব্ধ উলটিয়া অসমীয়!তে 

ক্বোষ্ঠ ভ্রাহার নাম ককাই এবং খুড়ার নাম দদাই হইয়াছে!” 
ইতিকিং ও পুরুযার্থ--অসমীয়াতে “ইতিকিং অর্থ উপহান; আর “পুরুষার্থ” অর্থ 

ত্র । প্ধর্শার্কামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থ' উদাহতাঃ৮__ অসমীয়াতে বৌধ করি পুরুষত্ব (অর্থাৎ 

পৌরুষ-_উগ্ভম ) ইহার স্থলে “পুরুষার্থ, এর ব্যবহার হইয়া গিয়।ছে। বঙ্গভাষাঁতেও “ম্থৃতরাং, 

“অতএব, অর্থে আর “ভাসমান, প্লেবমান। অর্থে ব্যবহাত হইয়। থাকে । ফলতঃ সংস্কতের 

উপর গামাদের ভ।ষার ঈদৃশ অত্যাচার মাতার উপর দুহিতার আবদারের স্তায়ই মর্ষণীয়। 

র্কপ।ল” 'অধোন্নতি+--ছুঃকপাল” ইহাতে বিদর্গের স্থলে রেফ হইতে পারে না, 

আর 'অধোন্নতির' কোন ও অর্থই নাই। তথাপি অসমীয়া সাহিত্যে এইরূপ প্রয়োগ দেখ! 

যার । বঙ্গভাষতেও 'যশোমতী” এবং “মনান্তর আছে--কিন্ত আজ কাল এইরূপ ভূল কম 

পাঁওয়। ঘায়। 

এক্ষণে অসমীয়া ভাষার রচনা গ্রণাঁলী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়। প্রবন্ধের উপসংহার 

কৰ্িব। 

অসমীয়(র বাকা পদ্ধতিও (19101)9 ) প্রধানতঃ বঙ্গভাষার স্ায়। বঙ্গভাঁষ। অসমীয়া 

ভাষার সাঁহত সংস্্--ঘনিষ্ঠ সম্পকিত; বগগভাষার এইরূপ অভিপ্রায়ও ছিল যে ভগিনীকে 

আপন গৃহেই আনিয়া রাখে, কিন্তু তাহার পুত্রগণ ইহাতে সম্মত হইলেন না। অনেক দূর 

সম্পফিত ভ্রাত্গণও আিয়। পরামর্শ দিলেন “তে!মরা! কম নও, কেন তোমরা আপন 

মাঙাকে পরের ঘরে পাঠাইয়। দ্রিয়। নিজ অস্তিত্ব লোপ করিবে ১? বেশ কথ।) এইরূপ 

আত্মাদর প্রশংসনীয়, ইহাতে মাতৃবৎসলতার নিদর্শনও পাওয়। যাঁয়। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! 

জননীকে ভক্তি সহকারে দেবা করিবে এ তাহাকে যত্ব করিয়া ভাল রাখিবে। ইহার বেশী 

অস্ত মার কি ব'লব? 

সে যাহ হউক। বঙ্গভাষ! কিছুকাল এদেশে এচলিত হওয়ায় সেই ভাষার সহিত অনমীযার 

রচন-পদ্ধতির বহু সাদৃশ্ত ঘটিয়াছে। পদ্ভের ছন্দও বাঙ্গালা ভাষার স্তায়; এমন কি বর্তমান 

অসমীয়া! গানের নুর এবং নাটকের অভিনযেও বাঙ্গাপার সাদৃশ্ত দেখ! যায়। ফলতঃ নিকট- 

বাসীদের, এবং যাহাদের সহিত একত্র থাকা যায়,তাহাদের অনুকরণ না করিয়া পার! যায় না। 

সম্প্রতি বঙ্গভাষার অধীন হইবার আশঙ্কাট। অসমীয়ার আর নাই। তথাপি অসমীয়। 

লেখকদিগের যেন এখনও একট! ভয় আছে কিজানি সংস্কৃতবহুল ভাঁষ। হইলে বঙ্গভাঁষ। 



সন ১৩১৭, ১ম সংখা।] অসনীয়! ভাষার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা । ৫৩ 

কখনও আপনার বলিয়! পাবী করিয়া বসে। এই ন্যই তাহারা দিন দিন ভাষাটাকে সংস্কৃত 

হইতে স্বতন্ত্র করিতে আরন্ত করিয়াছেন বোধ হয়। গ্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে ব্রাউন সাহেব 

অসমীয়া ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে শতকরা সংস্কৃত ৬৩, মিশর্ধম ২৩, 

আঁক! ৭, মান ৫) আবর ১, খাম্তি ১ এই প্রকার মিশ্রণ আছে। এখন শিশ্লেষণ করিলে 

বোধ করি সংস্কৃতের ভাগ মারও কম হষ্টয়া যাইবে। 

আধুনিক লেখক দ্িগের মধো গ্রধান একজনের একথানি পুস্তক হইতে কিছু উদ্ধৃত 
করিয়া, অপমীয়া ভাষার গতি এখন কোন্ দিকে তাহা দেখান যাইতেছে 

গলর[টা মিঠাবরণীয়া, দেখিবলৈ বরবিষম ন হয়। শকত আওতলৈ চাই যোলোক! 

পাঁরটোর দরে, পোন্ধর ষোল বচরীয়া লরা যেন দেখি । ধনবরর মুখখনি চকল! মুয়!। 

নাকটি খ'র। আরু দুই চকুর মাজত চেপেট|; সেই খিনিত প্রায় নাক নাই বুলিলেই হয়। 

চকু ছুটী মাছর চকুর দরে সর সর আরু রঙ্গা। ওঠখন প্রায় চ আনল মান বহল; সদাই 
তামোলর রঙ্গেরে রাঙ্গলি। আগরদদ।ত কেইটি উচল। আরু তলর দাঁত পরি বেরিয়! গজা। 

মুখ জ'পালে ওঠ ছুখনে দাত ঢাকিব নোয়রে ;$ আগ ডোখর ওলাই থাকে। বরকৈ টানি 

ধরিলে ঢাক খায়; কিন্তু মুখ খানি হে মলুয়াটির দরে হৈ পরে।” 

(লাহরী ৩৭ পৃঃ) 

ভাষার এইরূপ গতি দেখিয়! অসমীয়া লেখকদ্দিগের মধ্যে একজন স্পষ্টবাদী সাহসী 
কামরূপবাসী ভদ্রপোক তীাহ।র প্রকাশিত 'খটাম্থুর বধ" নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকের 

ভূমিকাতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিঞিং উদ্ধৃত করিতেছি £- 

“আজকাল যাহাকে অসমীয়। ভাঁষ। বলে ভাহ! প্রাচান কামরূপী ভাবার নামাস্তর মান্র। 

আধুনক কালের কয়েক জন নূঠন লেখক কামন্ধপী মার প্রাচীন আহোম ভাষার পার্থকা 

বুঝতে না পারিয়। একট! মিশ্ভাষার স্ষ্টি করিতে আরম্ত করিয়াছেন । গ্রামে গ্রামে 

জিলায় জিলাম্স কণিত ভাষায় কিছু কিছু প্রভেদ থাকা স্বভাবদিদ্ধ। শিবসাগর গোলখাটাদি 

স্থানে * * * বেশী পরিমাণে আহে।মদিগের কথ! কথিত ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। 

দক ক্* যেস্থানের লেখক নেই স্থানের কথিত ভাষাকে আদর্শ ধরিয়া পাঠশালার পাঠ্য 

লিখা এনং টেক্সট বুক কমিটার সেই পুস্তক পাঠ্য করা বড় মন্তায়। বর্তমান আসামের 

সকল স্থানের কথিত ভাষ! এক না হলেও লিখিত ভাষ। এক হওয়া সকলেরই বাঞ্নীকপ ; 

কিন্তু সেই জন্ঠ প্রাচীন কামরূপী ভাষ| গারো, কাছারী কি আহোম ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া 

এক অপুর্ব :লখিত ভাষার স্ষ্ি হওয়া কেহই সহতে পারে না। বাঙ্গালা আর হিন্দী ভাষার 

নায় কামরূপী ভাষাও সংস্কতখুলক | কামর্পী ভাষায় অনভিজ্ঞ কোন৪ কোনও লোকে 

উপর-আসামের নানাভাষা মিশ্রিত কাঁমরূগী ভাষাকে “বডে। ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন 

“অসমীয়! ভাষা” নাম দ্িয়াছেন। ইহাদের প্রাচীন কামরূপী ভাষার পুথি পাজির সঙ্গে 

প্রচয় থাকিলে ই'হারা অসমীর়। ভাষ।র সৃষ্টি করিতেন না। আজ কালের টেকস্ট বুক 



৫8 রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

কমিঠীট। কয়েকজন উপর-আসামের লোকের হাতে পড়ায় নানাভাষ! মিশ্রিত কামরূপী 

ভ।ষার পাঞ/পুস্তক বাহির হইতেছে। ইহা! নানাব্ণসঙ্করোদ7 পোক ব্যতীত মার কেহ 

ভাল বুঝিতে পারে না। বালকে বুঝিবে দুরের কথ) শিক্ষকেও বুঝিতে পারেন না। 

স্থান কাল আর পাত্র অন্দরে ভাষারও অন্ন অন্ন পরিবন্তন হয়। ভ্রায় গুপাভিরাম 

বড়,য়। বাহাছুর প্রাচীন কামরূগী ভাষার অল্প পরিবর্তন করিয়াছেন। [তিনি যেক্ধপ ধরণে 
কামরূপী ভাষ। পিখিয়াছিলেন তাহাতে তত আপত্তি ছিল না কিন্তু আজ কাল কামরপা 

ভাষ| বড়,য়া বাহাছুরের ভাষ| অপেক্ষা অনেক পৃথক ছুহয়া পাড়য়াছে। * * *1 ৯ 

কিন্ত আমি প্রবন্ধের প্রথমেই বাঁলয়ছি, এই সম্প্রদায়ের পেখক আঞ্জ কাণ ঝড় কম 

দেখ! যায়। 

যে মহাপুরুষ নূতন ধর্মের সঙ্গে অসমীয়া ভার বহু পুটি সাধন করিয়াছিলেন দেই 

শঙ্কর দেবের ভাষ| কি প্রকার [ছল তাহার রাচত ঘেষ! হইতে কিছু উদ্ধত করিম 

দেখাইতেছি £__ 

্রহ্মাক প্রণমি বুলিলস্ত দ্ধ্জাক' তপর মহিম! দেখি ভৈলন্ত বিন্ময় । 

সৃষ্টি নষ্ট হৰে কেনে ন রাখা আমাক ॥ বোলস্ত উঠিও আবে কশ্ঠপ তনয় ॥ 
দৈতোন্্র দেখি থোর তপর দীপিতি। শূরারক মাংদক খাইলে তোর উই । 

স্বর্গত থাকিতে কার বাপর শকতি॥ তথাপি আরাধ! মোক এক চিত্ত ছই॥ 

ব্রহ্মপদ তোমার করিবে চাবে ছন্ন। হেন তপ করন্তা নাহিকে সংপারত। 

ভিন্ন স্থ্টি করিবাক দৈতার যততন। ছি লাগে বর আবে লয়ো অভিমত ॥ 

হেন জানি বিধি করিয়োক প্রতিকার। এহি বুলি ব্রহ্ম। জলে করিলন্ত শাস্তি । : 

যাবে নতু নষ্ট হোয়ে সমস্ত সংসার ॥ তৈল অঙ্গ পূর্ণ তপ্ত সুবণর শাস্তি ॥ 
হেন জানি ব্রহ্মা লড়ি গৈল হংস যানে। বজনম শ্লদূঢ় তরুণ কলেবর। 
তপ করি আছে দৈত্যপতি যিতো স্থানে ।  উঠিগ মাটির পর! পাছে দৈত্যেশ্বর ॥, 

ইদানীং অঙমীয়া লেখক সকলে কি প্রকার কবিতা রচন! করিতেছেন তাহার আদ 
দেখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ/্ূপে নিব্বাচিত একখানি পুস্তক হইতে একটি গীত 

উদ্ধৃত করিলাম £ 

* এই লেখকের ভাষাটি কিরূপ, তৎপ্রদর্শনার্থ অনুদিতাংশের মূল হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত 
করিতেছি; 'লহরী'র উদ্ধ.তাঁংশের সঙ্গে ইহার তুলনা করিলেই উত্তর ভাষার পার্থকা স্পষ্ট প্রতীত হইবে; 
''আলি কালি বাক অসমীয়া ভাষা বুলে ই প্রাচীন কামরূপী ভার নামান্তর মাত্র। আজিক।লির কিছুমান 
নুতন লেখকে কামরূপী আরু প্রাচীন অংহোমর ভাষার পার্থক্য বুঝিব নৌক্স।রি এট মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিব 

খুজিছে। গাও'লে গাওয়ে জিলায়জিলায় কথ্য ভাবার কিছু পরিমাণে প্রভেদ থাক স্বভাবপিন্ধ।” ইত্যাদি 



সণ ১৩১৭, ১ম সংখা] অআসমীয়। ভাষার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা । ৫৫ 

৪ অহং-- একতাল। 

“উঠ! একে চিপে অসমীয়। ভাই ইমানতে ভাই চোয় চকু মেলি 

বন্ধ! ককালত টঙ্গালি অটি। কানি ধোয়া খোয়1 পেলোয় কাটি 

লোয়1 বীর সাজ দিয় দ্লিয়াই গওরি তোমার এমুয়া বিলাই 
কেচুয়। লরার ঘাগরি পাতি ॥ যাব খুলে হায় বুকু যেফাটি॥ 

রণধবজা ধরি চলা আগুয়াই পেলুয় এ ছার মারি নব পাপি 

তেজাল খোজত কপোক মাটি ॥ নে থাকিবা আর হ।ত সামটি ॥ 

জানি লোয1 ভাই এরিবর হ'ল সকলোয়ে কাম করা এক মনে 

গুণ| খণিয়ার লাহরী ছাটি ॥ পুয়াব তে!তয়া ছুখর রাতি 

উঠি কাম করণ এরি দিয়! তুমি নহলে নিশ্চয় অভিপান মেলি 

জুহাল গুরির কল ঘুমটি ॥ নে পাঁঝ। মীরু অসমীয়। জাতি ॥ 
সাধু কথার কুকি (১১২ পৃঃ) 

উপসংহারে বলিতেছি যে, ভাষার লেখকদ্দিগের একটি কথা ভাবিয়৷ দেখা উচিত। 

ভাষাট। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমাদের মাতৃভাষার জননী সংস্কতভাষা শিক্ষার পথও 

স্থগম হইতে পারে ইহাঁও দেখিতে হইবে। আর যাহাতে ভারতবর্ষের এক অংশের ভাষা 

অন্ত অংশের লোকে অনায়াসে শিখিতে পারে অথবা সহজে বুঝিতে পারে সেইন্ধূপ করিতে 

সংকল্প করিয়া, অথচ স্বাতন্ত্র অব্যাহত রাখিয়।ও ভাষ। গঠন করতে হইবে। এইক্বপ 

করিতে হইলে ভাষাকে কোন্ দিকে চালান আবশ্তক দেখুন। সমগ্র ভারতবর্ষে সময়ে একই 

ভ।ষ হইতে পারে এই নিমিত্ত প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই যত কর| উচিত । এই জন্য ভাষাগুলির 

মধ্যে পরম্পর যে ভেদ আছে তাহা ধীরে ধীরে দূর করা কর্তব্য। বলিতে পারেন ভাষা 

সংস্কত-প্রধান হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝ| কষ্টকর হইবে। ইহার উত্তরে আমি বলি 

সাধারণ লোকের বোধসৌকর্ষার্থ ভাষাকে নীচের দিকে ন টানিয়! ভাষার আকর্ষণে সাধারণ 

লোকদ্দিগকে তুলিবার চেষ্টা করাই ভাল। আর একট! সোঁজ! কথ! মনে রাখিতে হইবে ভাষা 

সংস্কতগ্রধ।ন হইলেই যে, তাহাকে সম।সাঁঢ্য জটিল করিতে হইবে অথবা তাহাতে প্রাঞ্লতা 

থাকিবে না এইরূপ বলিতে পারি না। শঙ্কর দেবের রচনার প্রতি চাহিয়। দেখিবেন। অরিন 

তাহার কীর্তন ঘোষ যত লোকে পড়িয় থাকে, আধুনিককাঁলে পিখিত কোন্ পুথি-ততত 

দুরে থাকুক-__তার একশত ভাগের এক ভাগ-লোকে পড়ে ? শঙ্গর দেবের পুথি কি কেহ 

বুঝিতে পারে ন| ? আর নৃতন লেখকদ্দিগের রচন। যে সকলে বুঝে না, উপরি উদ্ধৃত কামরূপীয় 

প্রকাশকের ভূমিকাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

শ্রীপল্পনাথ দেবশন্মা। 



৫৬ রঙ্গপর-মা'হত্য-পরিষৎ্ পন্ত্রিকী। 

* গোরক্ষনাথের গান 

জন্ম-খণ্ড। 

ঘেচু করে চিলি মিলি, কোকিল করে রাও । 

শ্বেত কাগ! ডাকিয়া বপে রজনী পোয়ায়॥ 

প্রভাত হইল নিশি, অতিশয় বিয়ান, 

পূর্ব ছুয়ারী বাড়ীখানি দিলে ছড় ছাঁন॥ 

ছড় ছান দিয়। কন্তা গায় করিলে রং 

সরলী পইকর বলি করিল গমন ॥ 

সরলী পোকরথানি নির্মাণ চারি ঘাট, 

ঘাটে ঘাটে গাঁড় আছে খেইল কদমের গাঁছ ॥ 

পূব্ব ঘটে যায় কন্ঠা দ্িণ দরিশন, 

সেও ঘাটে ছিনান করে ধর্ম নারায়ণ ॥ 

সেও ঘট ছাড়ি কন্ত। বিজয় গমন। 

উত্তর ঘ।টে যায়! কন্তা দিল দরিশন ॥ 

সেও ঘাটে ছিনান করে মেচপাড়ার মেচিনী। 

সেও ঘাট ছাড়ি কন্ত। বিজয় গমন । 

পশ্চিম ঘাটে যায়! কন্ঠ দিল দরিশন ॥ 

সেও ঘাটে ছিনান করে পারুয়ার পঞ্চ পীর। 

সেও দ।ট ছাড়ি কনা বিজয় গমন। 

দন্দিণ ঘাটে যায়। কন্ঠ! দিল দরিশন ॥ 

সেও ঘাটে ছিনাঁন করে রাজ জল্লেশ্বর । 

পুর্ব ঘটে যায়া কন্। দিল দরিশন। 

প্রথম থৈলা খার ধম্মক বাড়ে দিল। 

তাহার পরে খৈল! খাঁর মিত্তি্গায় বাড়াল ॥ 
তাহার পরে খৈল! ক্ষার গাঙিক বারে দিল। 

তাহার পরে খৈল! ক্ষার মন্তকে ঢালিল॥ 

মন্তকে ঢালিয়া কন্ঠা গায় করিল রং। 

সরলী পোকার নামি করিতে ছিনান ॥ 

হাটু জলে নামিয়া কন্তা হাটু কল্পে শুধ, 

কমর জলে নামিয়। কন্ঠ! কমর কলে শুধ ॥ 
গলাজলে নামিয়া কন্তা দিল পঞ্চ ডুব । 

কুঘ।টে নামিয়। কন্ত। স্থথাটে উঠিল। 

ভিজা বন ত্যজ্য করি শুকান বস্ত্র পরিল ॥ 

দে দে ধম্মরাজ ঠাকুর পুররধনের বর। 

পুত্রধনে বর ন। দিবু যদি কাটারিক করিম ধাঁর। 

কাচা কলা আতব চাউল ধন্মক বারে দিল। 

যারে যা গে।য়ালের শারী তোকে সে দিলাম বর 

তোমার ঘরে জন্ম নিবে গোরকন।থ ঠাকুর ॥ 

এ কথা শুনিয়। কন্তা হরযিত হল। 

আপন মন্দির বলি গমন করিল ॥ 

এক মান ছুই মাপ তিন মাস হল। 

তিন মাসের সময় কন্তার লোকে জানি পাল ॥ 

তিন মাস চার মাস পাচ মাস হল। 

ছয় মাসের সময় কন্ঠার ষষ্ঠী পুজিল ॥ 
সাত মাস সময় কন্তা এ সাধ খাইল। 

দশ মাস দশ দন পূরণ হইল ॥ 

কাহ! কাহ! বলি ছাইল! ভূমিতে পড়িল। 

তখনে দাইয়ানি মায়েক ডাকেয়া আনিল ॥ 

আটিয়। কলার নিয়াজ কাটিয়। আনিল। 

নাড়িছেদ করিল দাইয়ানি বিস্তার পাত দিয়! | 

শুদ্র লোকে পড়ে পুস্তক ব্রাহ্মণে পড়ে বেদ। 

গণিয়। পাড়ি নাম রাখে ঠাকুর গোরকনাথ ॥ | 

শ্রীবসস্তকুমার লাহিড়ী । 

* ছেল গ্রামনিবাসী গচন্দ্রমোহন দাসের নিকট হইতে শুনিক্প! লিখিত । টাকাদিসহ বক্রী অংশ পরে প্রকান্ঠ। 



রঙ্গপুর 

সাহিত্য-পরিষৎ পন্রিক।। 
০ ০ট পট, রত ১০০০ এ 

উত্তরব্জ্গ-সাহিত্য-সম্সিলন 
চতুর্থ অধিবেশন । 

সভাপতির অভিভাষণ । 
যখন এই মহাসভার নেতা হইবার জন্য অন্ুরোধপত্র পাই, তখন প্রথমে ভাবি যে 

অসম্মত হইব, কারণ সাহিত্য-জগতে পণ্ডিতের চেয়ে লেখক বড়, পরিশ্রমের চেয়ে প্রতিভার 
আসন উচ্চে; নিজের জন্ত জ্ঞান অন্ন অপেক্ষা পরের জন্তয--ভবিষ্যৎ যগের জন্য, জগতের 

জন্য-_জ্ঞাঁনের স্হ্ট 'ও জ্ঞানের বিস্তার মহত্তর কার্য । বে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তাহার প্রতিভা- 

বলে মানব হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ আলোকিত ও উদ্ঘাটিত করেন, যে সব সাহিত্যসেবক মাতৃ- 

ভাষার উপাসনাঁয় ব্রতী হইয়া আজীবন নিজ পরিশ্রমে প্রস্তত ও সংগৃহীত রত্ররাজি তাহার 

চরণে উপহার দ্িতেছেন, তাঁহাদের কাছে সমাজ অধিক উপকার পায়, তাহারাই উচ্চতম 

সম্মানের যোগ্য । 

তবে কেন এ আসন গ্রহণ করিলাম? প্রথম কারণ মাতৃভূমির আহ্বান । যে প্রদেশে 
আমার জন্ম, যাহার জলবাযুতে আমার শরীর বদ্ধিত, যেখানে জীবনপ্রভাতের বন্ধুগণকে 

লাভ করি, যাহার প্রাদেশিক স্থুর ভুলিতে না পারায় কলিকাতায় পড়িবার সময় “বাঙ্গাল 

বলিয়া গণ্য হইতাম, সে প্রদেশের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। এ সম্মিলন্তের 
অধ্যক্ষগণ যদি বিবেচনা করেন যে, আমার সভাপতিত্বে এই প্রদেশের কোন উপকার 

হইবে, তবে এই আসন গ্রহণ করা আমার কর্তব্য কর্ম) ইহা অস্বীকার করার অধিকার 
আমার নাই। এখন যদি আমার অনভিজ্ঞতাঁর জন্য এ সভার কার্যে ক্রুটি হয়, তাহার জন্ত 
আপনারাই দায়ী, কারণ আপনাদেরই . আহ্বান, _আহ্বান নহে, আজ্ঞা_আমাকে এখানে 
আনিয়াছে। 

আর এক কারণ এই যে, সম্মিলনের প্রকৃত কার্য সাহিত্য স্যজন নহে, সাহিত্যের 

পরিচালনা, জ্ঞান বিস্তারের আয়োজন, এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমবেত চেষ্টার গ্রন্থিবন্ধন। ভিন্ন 
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ভিন্ন দেশের সাহিত্যের জ্ঞান এবং জগতের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমার বেটুকু আছে, 
তাহা এই কাধ্যের সহায়তা করিলে করিতে পারে। বঙ্গনাহিত্যের একটু বাহিরে দাড়াইয়া 

থাকিয়া আমি যে সমালোচনা ও উপদেশ প্রয়োগ করিতে পারিব, তাহা আমার যে সব 

বন্ধুগণ এই সাহিত্যে ডুবিয়া আছেন, তাহাদের পক্ষে নুতন এবং হয়ত মূল্যবানও হইতে পারে। 
ধাহারা বাঙ্গলাকে নিজের দেশ করিয়াছেন, ধাহারা “বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল+ হইতেই 

রে মরার করেন, এই 'মুজলা স্থুফলা শশ্শ্ত(মলা” দেশ ভিন্ন ধাহারা অনন্যমাতৃক, এ দেশ 

ভিন্ন ধাহাদের অন্তত্র গতি নাই,_তাহারাই বাঙ্গালী, আর তাহাদের ভাষাই বাঙ্গলা। ভাষা 

টা বা ধন্মের উপর নির্ভর করে না। এক পক্ষে এই ভাষা বাঙ্গালীর সমষ্টি, অপর পক্ষে 

ইহা বাঙ্গালীর অন্তরের পোষক-বাঙ্গালীর বিশেষ গুণ, অন্তরতম ভাব চিন্তা তেজ, এক 

কথায় বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব শুধু এই বঙ্গ সাহিত্যের ভিতব দিয়া আনিতে পারে। তাই আজ 

পাটনা, কাথা, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর. লাহোর, এমন কি সুদূর কোয়েটা প্রবাসী 

বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীই রহিয়াছেন। বরং গত বিশ বতসন্ধের মধ্যে রেল বিস্তারে এবং শিক্ষিত 
সমাজে বঙ্গাহিত্যের আদর ও চচ্চা বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা বাঙ্গলার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ 

'ভাবে সংলগ্ন হইয়াছেন; তাহাদের দেহ প্রবাস ই কিন্ত দয় যেন বঙ্গদেশে রভিয়াছে। 
এই লব উপনিবেশগুলি বাঙ্গালীর চিন্তা ও প্রভাব ভারতমর বিস্তার করিতেছে, কিন্তু বঙ্গমাতা 

তাহাদিগকে হারান নাই। আর ভারতীয় যে সব টা সাহিত্য নাই, তাহারা অপর প্রদেশে 

কয়েক পুরুষ, এমন কি কয়েক বৎসর থাকিলেই নিজ ভাষা ভুলিয়া গিয়া স্থানীয় ভাষা শিখিয়া 
একেবারে সেই প্রদেশের লোক হইয়া যায়। তাহাদের জান্ডিগত বিশেষত্ব লোপ পায়, এবং 

সেই প্রবাস-ভূমি বৈচিত্র্য লাভ করিতে পারে না। 

বাল! সাহিত্য প্রবাসী বাঙ্গালীকে এই রূপান্তর হইতে বাচাইন(ছে। আর আমাদের 

1 তাহার উদার বক্ষে অনেক দূরাগত ভাগিনেরকে স্থান দিয়া একেবারে আপনার ছেলে 

করিয়া লইয়াছেন। এই সব বাঙ্গলা লেখককে পরদেগী বলিয়ী কে চিনিতে পারে? দোবে 

মহারাজ দাজ্জিলিঙের বর্ণনা হিন্দীতে লেখেন নাই, বাঙ্গলায় লিখিয়াছেন। আমাদের আদরের 
অনেক পাঁড়ে ও মিশ্র সাহিত্যিক মহাশয়দিগকে “এপাণ্ডে' কিম্বা মিছির হো, বলিয়া! ডাকিলে 

তাহারা নিশ্চয়ই 'সপমানিত বোধ করিবেন, কারণ তাহার! পুরে! বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন ৷ আর 
গণেশ পুল্র সথারামের বাঙ্গলা লেখা পড়িলে তিনি যে দেওস্ নগর হইতে আসিয়াছেন, তাহা 

বিশ্বাস করিতে বড়ই কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। তেওয়ারজি যে কতকাল হইল টিকি 
কাটয়া ত্রিবেদী নাম লইয়া! বাঙ্গালীদের মধো গ! ঢাকা দিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের 
একটা লুপ তত্ব। 

ব্গভাষা যখন এত উদার, এত প্রভাবান্বিত, এত বদ্ধনশীল, তখন ধাহারা যুগধুগাস্তর 

ধরিয়া বাঙ্গলীর অধিবাসী, বাঙ্গলার ভাত ও মাছে পুষ্ট দেহ, এরূপ একটি সম্প্রদায়ের কয়েক 
জন নেতা যে বাঙ্গলা ভাষা ত্যাগ করিবার জন্ত এক নূতন চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা 
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কি স্থফুল প্রদান করিবে ? ফলের কথা দুরে থাকুক, এব্নপ চা কার্যে পরিণত করা সম্ভব 
কিনা, তাতাই দেখা াউক। 

ভাষার উৎপত্তি ও গতি কিরূপ, তাহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। খাল কাটিতে হইলে 
এঞ্সিনিয়ার ডাকিতে হয়; কিন্তু নদীর জন্য এঞ্সিনিয়ারের দরকার নাই, মে নিজেই নিজের 

পথ করিয়া চলে। দেই মত ভাষাও প্রকৃতি দেবীর অজ্ঞাত পথ পরিদশনে অগ্রসর হয়। 

আমরা নিত্য জীবনের কথা হইতে, আশপাশের লোকের আলাপ হইতে ভাষ! শিখি । জোর 

করিয়া এক ভাষার জাগার আর এক ভাষা চাপান বায় না। কারণ মনে রাখিবেন 

বাকরণেই ভাষার বিশেষত্ব, বাক্যাবলাতে নহে | যেমন, বাঙ্গলা ব্যাকরণ অন্তুযায়ী কর্ধা 
ক্রিত্না গ্র্ততি দিয়া একটি পদ রচনা করিয়া সেই পদে গলৌহবস্মেরি। বদলে রেলওয়ে? 
শব্দটি ব্যবহার করিলে পদটি বাঙ্গলাই থাকিবে, ইংরাজী হইবে না । বিদেশীর ভাষা হইতে 
অসংখা শব্দ লইয়া তাহা ঘদি নিজের করিরী লইয়া জনসমাজের দৈনিক ব্যবভারে গ্রচলিত 

করা যার, তবে তাভাতে ভাষার খিশেষত্বের কিছু ভানি ভয় না। যেমন দাবা খেলার প্রণালী 

যতক্ষণ এক থাকে, ততঙ্গণ আপনি দিনা বোড়ে রাজা উজীর কিস্তী গজ বানভার করুন 

আর ইংরাজী বোড়ে রাজা রাণী, দুর্গ বিশপ্ লইরাই খেলুন, ফলে কিছু মাত্র তফাৎ হইবে 

না। তেমনি বাঙ্গলার অনেক ফার্পী ও আর্বী শব ব্যবহার কর্িলেও ভাষাটি উর্দা, 
হইবে না। একেবারে এক নূতন ব্যাকরণ এবং নূতন শব্দাবলী প্রচলিত করিতে পারিলে 

তবে চি বাঙ্গালার মুনদমান সম্প্রদায়ের ভাষা করা সম্ভব। 

সমস্ত বাঙ্গালীর প্রকৃতি অনুমোদিত ভাষা হচ্ছে বালা; এটা তাহাদের নিজস্ব জিনিষ, 

মাছের বাচ্চা সাতার শেখার মত অনায়াপলন্ম। যে কোন ধর্ধের বাঙ্গালীই হউন না! 
কেন, বঙ্গভাষাকে ত্যাগ করিতে গেলে তীহাকে স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রত্যহ ঘঙ্ধ করিতে হইবে, 

আৌতের বিপক্ষে অনবরত পাতরাইতে হইবে । 

জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের ভাষার কথা হইল এই । সাহিত্যের ভাষার নিয়মও 

ভিন্ন নহে। একদিকে পর্ডিতেরা বাঙ্গলাকে বিভক্তিহীন সংস্কৃত করিয়া তুলিতে চান, 

যেন তাহাতে অমরকোষের বাহিরের কোন কথাই না থাকে, যেন মাঘ কবির কটমট 

বাক্যবিন্তাসের যথাসাধ্য অনুকরণ করা হয়। আর এক দিকে শিল্পচঙ্চার অধীর 

প্রচারকেরা একেবারে গেয়ো ভাষায় বই ছাপাইতে চ'ন। কিস্তু আমরা দেখিতেছি যৈ, 

এ ছুই চেষ্টাই বিফল হইয়াছে এবং ভবিষাতেও বিফল হইবে । তাহার কারণ, ভাষা ভ'চ্ছে 

জনসাধারণের সম্পত্তি । যদি রচন1 অত্যন্ত কঠিন হয়, যদি পদে পদে অভিধান খুলিতে হয়, 
তবে সেব্ূপ লেখা শুধু ছুই একজন পণ্ডিতই পড়িবেন, জনসমূহ কখনও তাহা চাহিবে 
না। সেই মত, গ্রাম্যভাষাও শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ, এবং ভিন্ন স্থানে ভিন্ন আকারের, 

এক জেলার গ্রাম্যভাষা অন্ত জেলার বুঝা যায় না। সাহিত্যের উপকরণ অর্থাৎ সর্বোচ্চ 

চিন্তা, মহৎ ভাব গ্রাম্যভাষাক্স ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। যে ভাষা আমাদের হৃদয়কে 
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অনস্তের সঙ্গে যোগ করিয়া দিবে, তাঁহাকে অতি স্ক্ম অতি কোমল ভাবগুলি প্রকাশ 

করিতে হইবে। সরল কথায় এই ক।জ করা যাইতে পারে, কিন্তু গ্রাম্য কথায় নহে। 

গ্রাম্য ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে না। 

ফলতঃ ভাষার উপর জোর খাঁটে না। ভাষার গতি ফিরাইতে হইলে, আগে জন- 

সমষ্টিকে সেই মতে দীক্ষিত করিতে হয়। মহালেখকেরা ভাষার যে পরিবর্তন করাইয়া 

দেন, তাহ! ঠিক এইরূপে ঘটে। তাহারা যাহা বলেন, সেই মধুময় বাক্য সব লোকের 
হৃদয় অধিকার করে, তাহারা মন্ত্রের মত সেই কথাগুলি ব্যবহার করিতে থাকে, প্রতিভার 
আকর্ষণে তাহারা বাধ্য হইয়া কবির পথে চলিতে থাকে । এইরূপে ভাষাঁয় নব নব 

প্রথা, নব নব শব্দ প্রবেশ করে। এই যাছুকরী শক্তি শুধু প্রতিভাবান লেখকের 
আছে, __শ্রিক্ষকের নাই, সংস্কারকের নাই, রাজপুরুষের নাই, ইতিহাস ইহাই প্রমাণ 
করিতেছে । 

প্রথম দৃষ্টান্ত গ্রীস দেশ। প্রাচীন গ্রীসের বীরত্ব কাহিনী, র'জনৈতিক প্রণালী, সাহিত্য- 
ভাগার, জগতে অমর হইয়া রহিয়াছে, কত পরবর্তী জাতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে। 
তার পর ছুই সহস্র বৎসর ধরিয়া রাজার অভ্য!চারে ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সেই জগতের 

আলো গ্রীকজাতি লোপ পাইল, মে দেশে সাভোনিয় জাতীয় লোকেরা আসিয়া বসতি 
করিল। তাহাদের ভাষা প্রাচীন গ্রীকের এক বিবৃত অপভ্ংশ। আমী বৎসর হইল, যখন 

এই নব গ্রীস স্বাধীন হইল, তথন স্বদেশপ্রেমিকেরা চাহিলেন যে, সেই প্রাতঃম্মরণীয় জগত- 

পুজ্য প্রাচীন গ্রীকভাষা আবার ফিরাইয়া আনি। দেশের নেতারা সকলে ঠিক করিলেন 
যে, নব্যগ্রীককে জোর করিয়া পুরাতনের আকার দিতে হইবে । তখন সমস্ত সংবাদপত্রের 

সম্পাদক, স্কুলের শিক্ষক এবং লেখক জোট করিয়া শুধু প্রাচীন গ্রীকভাষা ব্যবহার করিতে 

লাগিলেন, যেন লোকে নব্যগ্রীকের দৃষ্টান্ত নী দেখিতে পাইয়া তাহা ভুলিয়া যায়। এই 
অস্বাভাবিক চেষ্টার কি ফল হইল? পাঁচ ছয় বংসর পরে দেখা গেল যে সাধারণ লোকেরা 

ত প্রাচীন গ্রীক ভাষা শেখেই নাই, বরং নব্য গ্রীকে লেখা বন্ধ করায় তাহাদের পড়াশুনার 

অভ্যাস ও গৃহশিক্ষা একেবারে কমিয়া গিয়াছে ) তাহারা দুকুল হাঁরাইয়াছে। তখন আবার 
নব্য গ্রীকের ব্যবহার ফিরিয়া আসিল । 

" আর এক দৃষ্টান্ত দেখুন। নর্ম্মাণগণ ইংলগ্ড জয় করিয়া প্রথমে তাহাদের পৈত্রিক ফরাশী 
ভাষ! ব্যবহার করিতেন ;__-রাঁজসভায়, আদালতে, গিজ্জায়, পুস্তকে ত্র ভাষা চলিত। কিস্ত 

ইংলগ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক তাহা বুঝে না । তাহাদের মধ্যে পুরুষাঙ্ুক্রমে বাস করিয়া এবং 

ক্রমে ফ্রান্সের সহিত সম্বন্ধ হাঁরাইয়া ইংলত্তীয় নন্মাণদের ভাষা এমন বিকৃত হইয়া গেল যে, 

তাহা শুনিলে ফরাশীরা হাসিত। সে ভাষায় ভাল বই লেখা বন্ধ হইল। তিন শত বৎসর পরে 
এই অস্বাভাবিক চেষ্টা ছাড়িয়া নম্দ্াণেরা স্বীকার করিলেন; “আমরা ইংলগুবাঁসী, সুতরাং 
নন্মীণবংশজ হইলেও ইংরাজ, আমরা ইংরাজীভাষ! ব্যবহার করিব।” সেই দিন ইংলণ্ডে 



সন ১৩১৭, ২য় সংখ্যা সভাপতির অভিভাষণ । ৬১ 

আশ্চর্য্য সাহিত্যের অভ্যুদয় হইল । ইংরাজী কবিতার প্রভাতনক্ষত্র মহাকবি চসার বাজসভায় 

দেখা দিলেন) তাতার ভাষা সামান্ত একটু আধটু বদলাইন্না আজ পর্যান্ত চপিতেছে। 

এ যে শুধু ইংলগ্ডে হইয়াছে, তাহা নর়। আরবেরা নাহাবন্দ দদ্ধক্ষেত্রে (৬৪৪ খুঃ) 

পারস্তদেশ জয় করিয়া তথায় মহন্মদীয় ধর্ম 'ও আর্বী ভাষা প্রতিষ্ঠা করিলেন। কয়েক 

শতাব্দী ধরিয়া পারস্তের পণ্ডিতেরা রাজকন্মচারীরা, কষ্টে স্যষ্টে আরবীভাষায় গ্রন্থ ও দলিল 

লিখিতে লাগিলেন । কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের ফল হইল যে, পারস্তে লিখিত 

আরবী গ্রন্থগুলির তেমন মূল্য নাই, এবং পারসী প্রজাদের মধ্যে জ্ঞনবিস্তার ও সাহিতাচর্চা 

বন্ধ। তখন ফির্দৌসী দেখা দ্রিলেন; তিনি দেশী ভাষান্ তাহার অমর কাবা লিখিয়া লক্ষ 

লক্ষ লোকের মন চুরী করিলেন; তখন হইতে ফারসী ভাষাই পাম্ন্তের সাহিত্যের ভাষা 

হইল এবং আজ পর্যন্তও তাহাই রহিয়াছে । 

আবার, একদিকে যেমন পারস্তে ফারসী ভাষার জয়, অন্যদিকে ঠিক সেই কারণেই 
তুরঞ্ষে তাহার পরাজয়। ফারসীভাষা মুসলমান জগতে ভদ্রভাষা বলিয়া গণ্য, তাই প্রথমে 
তু্ধী কবিগণ ফারসী পদ্ঠ লেখেন, কিন্তু তাহাতে ঠিক মনের কথা মনের মত ভাবে প্রকাশ 

পায় না। শেষে তাহারা ফারসী ছাড়িয়া তুক্ীভাষাতেই পগ্ লেখেন এবং তাহা বেশ সরস ও 

সজীব হইয়াছে। 
অন্তান্ত দেশের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে । এখন দেখা যাক, ভারতে কি ঘটিয়াছে। 

মুসলমানেরা উত্তর-ভারত জয় করিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিলে পর প্রথমে তাহাদের 

ইতিহাস গুলি আরবীতে লেখা হইত । কিন্তু একশত বৎসর যাইতে না যাইতেই দেখা গেল 
যে, সে ভাষা পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহ বুঝে না এবং ভারতীয় পর্ডিতগণকে ও বিশুদ্ধভাবে 

লিখিতে বেগ পাইতে হয়। তখন ফারসীতে বই লেখা আরম্ত হইল এবং আগের আৰ্বী 
বইগুলি ফারসীতে অনুবাদ করা হইল । এইরূপে চারিশত বৎসর কাটিয়া গেল, তখন ফারলীও 

ভারতীয় মুসলমানদের নিকট বিদেশীয় ভাষা হইয়া দ্রাড়াইল। মোগল বাদশাহের। তিনপুরুষ 
ভারতে থাকিতে না থাকিতেই এমন পাকা ভারতবাসী হইয়া উঠিলেন যে, পৈতৃক চাঘ_তাই 

তুর্কাভাষা ত্যাগ করিয়! ভারতীয় উ্দ,তে কথাবার্তী কহিতে লাগিলেন। তাহাদের ছেলেরা 

পরম্পরকে ডাকিতে হইলে আরবী আখ, বা ফারসী “বেরাদর্, না বলিয়া হিন্দী 'ভাই ও 
দাদা" বলিত। এইরূপে আওরাংজীবের কুমার অবস্থায় লিখিত ফারসী চিঠিতে “ভাই মুঝাদ 
বখশত “দাদা ভাই, অর্থাৎ অগ্রজ দারাশুকোঃ এইরূপ ভারতীয় শব্দ পাওয়া যায়। 
এদেশী অনেক নাম তাহাদের পরিবারে প্রবেশ করিল, যেমন পপুর্টা বেগম্”, “মতি বিবি” । 

শাহজাহান উর্দ,তে অতি স্থন্দর গান রচনা করিতেন ও গাহিতেন, এ কথা পাদিশাহনামাতে 
লেখা আছে ।. আপনার! জানেন যে, যাহা প্রাণের ভাষা, তাহাই গানের ভাষা । আমরা জোর 

করিয়! বিদেশী ভাষায় গগ্ধ এবং কোন কোন শ্রেণীর পদ্যও রচনা করিতে পারি, কিন্তু নিজের 

ভাষায় গান ন৷ গাহিলে প্রাণের পিপাসা মিটে না, মনের তৃপ্তি হয় না। সুতরাং শাহজাহানের 



৬২ রঙ্গপুর-সাহি:য-পরিনৎ পত্রিকা । 

সময়েই যে উর্দা, বাদশাভদের পর্যান্ত ঘরের ভাবা হইরাছিল, তাভার প্রাণ আছে।, আবার 
মাসির ই-আলম্গিৰি নানক ইতিভাসে পড়া ঘা থে একজন বঙ্গাণী মুসলমান দাক্ষিণাত্যে গিয়া 

আরাংজীবের শিধা হইতে চায় ১ কিন্তু বাদশাহ অস্বাকার করিয়া একটি হিন্দী পদ্য আগুড়ান। 

ইহাতেই বুঝা যায় নে তাহার স্বাভাবিক ভানা ফারসী ছিল না। আর আওরাংজীবের মৃত্যুর 

কিছুদিন পরে ত কাগজ পত্র ইতিহাস পঞ্ভ, সমস্তই উদ্দ'তে লেখা হইতে লাগিল । 

যখন দিললার বাদশাহগণ তুর্কী ও ফারসী ছাড়িয়া উদ্দ, ব্যবহার করার তাহাদের খান্দান 

বা ধশ্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, তখন বঙ্গের মুসলমানগণ উর্দ, ছাড়িয়া বঙ্গলা বলিলে যে 
তাহাদের বংশমর্ধ্যাদ। বা মুসলমানন্ব কেন কমিরা খাইবে, তাহার :অসস্তোষজনক কারণ পর্যন্ত 

পাই নাই। বে কারণে বাবরের উত্তরাধিকারিগণ একশত বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ভাষা 

উর্দ, অবলম্বন করেন, সেই কারণেই বঙ্গীর মুসলমানগণের বাঙ্গলা ভাষা অবলম্বন করা অনিবার্য 
_-ইহাই ইঠিহ|স সাঙ্গ্য দিতেছে, ইহাই প্রকৃতির নিরম। এ প্রাদেশটা পূর্ববঙ্গ বলিরা যে 
এখানে প্রকৃতির নিয়মের 'বাতিক্রম হইবে, এরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই। 

এখন দেখা বাক এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়া বাঙ্গ'লী মুঘলমান ভ্রাতারা কি লাভ 

করিতেছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে জোর করিয়া বাঙ্গলা সাধুভ'ষা ছাড়ার (১) প্রথম ফল ভাভাদের 

ছেলেদের শিক্ষার বিল্রাট । এ বি্যিয়ে বিজ্ঞ জুলেখক স্কুল, ৮ শ্র'ঘুক্ত আবছুল 

করিমের মত আপনারা জানেন। তিনি অতি পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, 

বাঙ্গালী মুসলমানের ছেলেদের উদ্দ,র মধ্য দিয়া উচ্চ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করায় তাহাদিগকে 
পাঁচটি ভাষা শিখিতে বাধ্য করা হয়, অথচ হিন্দুর ছেলেদের শুধু তিনটি ভাষা! শিখিলেই 

ধসার ও ধর্মের সব কাজ চলিয়া যায়; সুতরাং জীবন সংগ্রামের প্রতিদ্বন্দিতার এই প্রকাণ্ড 

ভাষার বোঝায় নত হইয়া মুসলমান বালকেরা পিছু পড়িয়া রভিতেছে। | 

এখন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশিকা হইতে বিএ পর্মান্ত প্রতি পরীক্ষায় একটা মাতৃভাষায় রচন! 

লিখিতে হয়। বাঙ্গলা সাহিতাকে তাচ্ছিল্য করায় অনেক বাঙ্গানী মুনলমান যুবক না বাঙ্গলা 

না উদ্দ, রচনা করিতে পারে। তাহারা উদ্দ, সাধু ভাষা শেখে নাই, অথচ বাঙ্গালা চর্চা 
করিতেও যেন লঙ্জাঁ পায়। ইহার এই হাস্তনক ফল হইয়াছে যে, এরূপ ছুর্দশাপন্ন 

কয়েকটি ছাত্র বিশ্ববিদ্তালয়কে দরখাস্ত করিয়া নিজেদের “ইংলিশ. ভার্ণাকুলার” মঞ্জুর করিয়া 

লইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের কোন মাতৃভাষা নাই, ইংরাজীতে একটা অতিরিক্ত প্রবন্ধ 

লিখিতে হইবে। আচ্ছা এরূপ করিয়া তাহারা না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ 

হইল) কিন্ত জগতের পরীক্ষাগারে, কম্মের পরীক্ষাগারে যে প্রত্যহ মাতৃভাষার আবস্তক হয়, 

সেখানে ইহাদের কি গতি হইবে? 

(২) পারত্রিক ক্ষতিও কম হইতেছে না। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রায় কেহই 

গভীর ভাবে আর্বী বুঝেন না। কোরাণ ও হদিস্ উদ্দ,তে অনুবাদ করিয়া উর্দ, তফ.সির বা 

ব্যাখ্যার সাহাষ্যে তাহাদিগকে পড়ান হয়। ইহার ফল এই হয় যে ধর্মমপুস্তক অপরিচিত 
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ভাষার থাকিয়া ঘায়, সহজে হৃদরঙ্গম হয় না, তাহা পড়িতে পরিশ্রম লাগে। অথচ এই সব 
অ'্রবা গ্রন্থের যে বাঙ্গলা অন্থবাদ হইয়াছে, তাহা ঘদি মুলাগণ ঘ্বণার চক্ষে না|! দেখিতেন, 

তবে লক্ষ লক্ষ মুনলমান সহজ স্ুপাঠ্য মাতৃভাবার ধর্ম পুস্তকে ধিন রাত্রি ডুবিয়া থাকিয়া 

ভক্ত হইবার অবসর পাইত। মধাযুগে ইউরোপেও ঠিক এই মত বিভ্রাট ঘটে। আদি 
বাইবেলখানা ভিজ ও গ্রীক হইতে লাটিনে অনুবাদ করিনা তাভাই গিজ্জায় পড়া হইত, লাটিন 

ভ'ষার পূজা, প্রার্থনা স্তেংত্র গান ভইত। পুরোভিতেরাই মব সময় তাহার ঠিক মানে বুঝিতেন 

না, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। অথচ ক্যাগপিক ধন্মধাজকগণ ভাবিতেন যে ল্যাটিন 

পবির ভাষা, ধর্মএান্থ বা স্তোত্র প্রচলিত ভাষার অনুবাদ করিয়া পাঠ করাইলে ধন্মের অপমান 

করা হইবে। ইভার ফলে লঙ্গ লক্ষ ন্ননারী তোতা পাখীর মত লাটন ভজন শুনিত, লাটিন 

স্তোত্র আওড়াইত, এক কথাও বুঝিত না, তাভাদের ধন্ম অন্তরে ঢুকিত না। বাঙ্গালী 

নূসলমানদের নিকট উদ্দতে কোরাণ ব্যাথা। এবং ধন্ম বিষয়ে বক্তৃতা করায় ঠিক এই ফল 
হইতেছে। তারপর ষোড়শ শতান্দাতে লুথার উঠিয়া ধন্ম সংঙ্কার করিলেন, দেশে শুধু 

দণায় ভাষায় বাইবেল পাঠ, স্তোর গান ও পুজা সম্পন্ন হইতে লাগিণ, তখন ইউরোপে 

রা প্রাণমর়, অকপট, বিশ্বাসের বস্ত হইয়া দাড়াইল। বঙ্গীয় মুদমান ভাতৃগণ ! 

6 

চা 

তিভাসের এই দৃষ্টান্ত তইতে শিক্ষা লাভ করুন, সজাগ ভউন । আপনাদেরই প্রেরিত 

পুরুষ বপিয়াছেন _নিযাজের সমর পৃন্ব বা পশ্চিম দিকে মৃথ ফিরানতে ধায় হয় না) প্রকৃত 

ধন্ম ভন ঈখরের শেষ বিচারের পিনে। ধন্মগ্রন্থে,। ও প্রেরিত পুরুনগণে বিখান করাতে ৮ 

কোরাণ ২য় অধ্যায়, ১৭৭ শ্লোক) আপনাদের প্রধান ভানাকার ঘচ্ছাণী লিখিয়াছেন-_ 

জিদয়কে ঈশ্বরের দিকে নোয়াইয়া আন!ই ননাজের মূল উদ্দেপ্ত ননাছের অশ্থরাক্মা।” 

মামরা ঘেমন সংস্কতে বলি “ভাবগ্রাতী জনাদ্দনঃ” | ভাল করিয়া না বুঝিরা আরবা বা উর্দ, 

আরা আগড়াইলে তাহাতেই প্রকৃত ধন্ম হইবে, এবং ভাভা বাঙ্গলা স্তোত্র অপেক্া বেশী 

নফল হইবে, এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করুন| কারণ, এই ভাপ্ঠির ফল বড় বিমময়, একেবারে 
নরক) এই জন্য কোরাণে আছে_- 

“কপটবিশ্বাসী নর্নারীরা ঈশ্বরকে ভুলিয়াছে, এজন্য তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন। 

তাহাদের প্রতি তিনি নরকের আগুনে বাস করার দণ্ড দিয়াছেন।” ( কোরাণ, ৯ অধ্যায়, 

৬৮-৬৯ শ্রোক )। 

ফলতঃ ধর্মের সঙ্গে ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম প্রাদেশিক বা কোন বিশেষ ভাষায় 

লিখিত পুথিতে আবদ্ধ এমন সংস্কারকে মনে স্থান দিয়া পবিত্র ধন্মরকে হীন করিবেন না। 

সংকশর্ণ করিবেন ন!। ধন্ম সার্বজনিক, ধন্ম সনাতন, ধরন হদয়ের ভাষায় হৃদয়েশ্বরের সঙ্গে 

কথা বলে। 

(৩) তার পর, যদি বা আপনারা অনেক চেষ্টার উদ্দ, অভ্যাস করিলেন, কিন্ত আপনাদের 

সমাজের অদ্ধাঙ্গের কি গতি হইবে? একেইত মেয়েদের লেখা পড়া করিবার সময় কম, 



৬৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

তাহাতে আঁবার তাহার! অন্তঃপুরের মধ্যে শুধু বাঙ্গলাভাষী দাসদাসী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে 
কথা কহিবার স্থযোগ পান। এরূপ অবস্থায় কি তাহাদিগকে বই পড়া ও প্রবন্ধ লেখার মত 

উচ্চ উর্দ, শেখান সম্ভবপর ? তাহাদের পক্ষে বাঙ্গলা বঙ্জনের আজ্ঞা জ্ঞান বজ্জনের দণ্ডাজ্ঞা 

হইবে। অথচ দেশীয় ভাষায় সাহিত্যের চট্চা করিলে তীহারা অতি উৎকৃষ্ট মধুর বিচিত্র 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া নানাবিধ জ্ঞান লাভ করিবেন। তাহাদিগকে প্রয়াম করিয়া পড়াইতে 

হইবে না । বঙ্গ সাহিতোর আকর্ষণে তাহার! 'নৃতন বই দাও, নূতন বই দাও” বলিয়া আপনা- 
দ্িগকে ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলিবেন; স্থানীয় সাধারণ পুস্তকালয়ের ভাঙার শীত শেষ 

করিয়া ফেলিবেন। আপনারা না হয় যেন উচ্চ অঙ্গের উর্দ, সাহিত্য পড়িলেন, কিন্ত আপনাদের 

সহধন্মিনীদের সঙ্গে তাহার আলোচনা করিতে পারিলেন না, তাহারা আপনাদের মনের এক 

প্রকোষ্ঠ হইতে একবারে বাহিরে রহিলেন, ইহার চেয়ে বেণী দুঃখের বিষয় আর কি হইতে 

পারে? প্রাচীন আরবদেশে রমণী ভ্রমণে স্বামীর সহচরী ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া 
পতিপুক্রত্রাতাকে বীর্গীতি বা উচ্চবাক্যে উৎসাহিত করিতেন। আর বাঙ্গলায় সেই ধর্দের 

লোকেরা কি স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিয়া দাসীর দলে ফেলিয়া রাখিবে? 
স্থখের বিষয়, চিন্তাণাল মুদলমান্গণ স্ত্রীশিক্ষার সহজ পথটি ধরিয়াছেন; তাহাদের গৃহিণীগণ 

বাঙ্গলা সাহিত্য চচ্চা করিতেছেন। আমার সমপাঠী একজন রাজসাহীর মুসলমান ভদ্রলোকের 

পত্বী (বরিশালের মেয়ে ) বেশ সুন্দগ বাঙ্গলা রচনাপূর্ণ একখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন। 
(৪) বাঙ্গালী মুসলমান ভর্ন লোকদের উদ্দ, ব্যবহারের চেষ্টার ফল দেখিরা অনেক সময় 

হাঁসির চেয়ে কানন! বেশী পায়। উঃ কি অযথ! সময় ও পরিশ্রম নষ্ট! কি বিফলতা ! প্রকৃতি- 
দেবী তাহাদিগকে সফল হইতে দিতেছেন না । এই দেখুন বিশুদ্ধ উদর কেন্দ্র লক্ষৌ সহর 
হইতে তাহারা কতদুরে বান করিতেছেন। লক্ষেণবাসীদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের পৌনে ছু কোটি 
মুসলমানদের মধ্যে ক'জনের দেখা সাক্ষাৎ হয়? অথচ সাধু বাঙলার উৎস তাহাদের দ্বারের 

কাছে বহিতেছে; তাহারা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শুনিবার বলিবার 

পড়িবার সুবিধা পাইতেছেন; শুধু ইচ্ছা করিলেই হইল। বঙ্গভাঁষ৷ নিশ্বাসের বাুর সঙ্গে 
পানীয় জলের সঙ্গে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তবে কেন তাহা দুরে রাখার জন্য 
বৃথা চেষ্টা? 

* আরাজেলার একজন মৌলবী এবং চাটগেয়ে আর এক মৌলবী বিহারের কোন স্কুলে কাজ 

করিতেন। প্রথম জন লক্ষ্ৌৌয়ে পড়িয়াছিলেন; তিনি একদিন আমার সঙ্গে কথায় 
কথায় বলিলেন যে, তাহার চাটগেয়ে বন্ধু একদিন তাহার সঙ্গে বাকিপুরে দেখা করিতে আসিয়া 

বলেন “আপ.কা মোকান হাম্ কেত্না ধোড়া |” এই কথা গুলি বিকৃতস্বরে উচ্চারণ করিয়া 

তিনি চাটগীঁয়ের উর্দ, উচ্চারণ ও ব্যকরণের উপহাস করিলেন। তাহাতে আমার মনে 

কষ্ট হইল, কারণ চাচগেঁয়ে মৌলবীও আমার স্বদেশী। কিন্তু কি উত্তর দিব? 

আবার একটি প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের ফারসী হস্তলিপির বর্ণনা ও তালিকা করিবার জন্ 
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একজ্ন শিক্ষিত মুসলমান ঘুবককে পাঠান হয়। তিনি আমার সঙ্গে প্রথমে ইংরাজীতে 

কথাবার্তা কহিতেন); আমি ভাবিলাম যে তিনি বুঝি পশ্চিমে । পরে একদিন তাহার 

কতকগুলি লেখা কাগজ আমার নিকট আসে, তাহাতে ছু" তিন জায়গায় “আলিখ' (যাহার 

মানে ইত্যাদি*) এই আরবী শব্দটি লেখা ছিল । আপনারা জানেন যে আরবী ও ফারসী 
হস্তাক্ষরের গতি বামের দিকে ; স্থতরাং এ শব্দটি লিখিতে বামে খ", মধো লি” এবং 

দক্ষিণে “আঁ” বসিবে। আমি কাগজ গুলি পড়িয়া দেখি যে কয়েক স্থানে মৌলনী আলিখ, 

কথার দিক ফারসীর উল্টো অর্থাৎ বাঙ্গলার অন্ুযারী বর্ণবিন্তান করিয়াছেন। এটা অবশ্ঠ 
লেখকের তীড়াতাড়ির ভুল। কিন্কু আমি ইহাতেই টের পাইলাম ধে, তিনি বাঙ্গালী এবং 
তারপর আমরা বাঙ্গলায় কথা কতিয়াছি। 

বদি শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের উদ্দর এই দশা, তবে সাধারণ লোকে আর কত ভাল 

টি শিখিবে ? কারণ, মনে রাখিবেন যে, আমরা রেলের মুটাকে বা পশ্চিমে কোচোয়ান্কে 

বুঝাইবার্ জন্য যেমন হিন্দী বলি, শুধু দেই ধরণের কথা শিখিলে ভাষা শিক্ষা হয় না, সাভিন্য- 

চঙ্জা সম্ভবে না। সাহিত্যে হ্ুন্জ কোমল বিচিত্র ভাবগুলি প্রকাশ করিবার জন্য অনেক কথার 

আবশাক, যথাস্থানে ঠিক কথাট দিতে হইবে, নহিলে কাব্যের যাড্মন্ত্র নষ্ট হইল, কাব্য আর 

কাব্য রভিল না, দোকানের খাতাপত্রে পরিণত হইল; তাহার রস ৪ শিক্ষাশক্তি এক সঙ্গে 

লোপ পাইল । সাভিত্যের উপযোগা উদ্দ, খুব কম বাঙ্গালী নূসলমানই শিখিয়াছেন এবং আরও কম 
লোকে লিখিতে পারেন। ঠিক এই কারণে ভারতীয় ফারসা পগুসাহিতা নির্জীব অসার পরদেনী 

গছের মত শুকাইয়া গিয়াছে । সভকআ্াধিক ভারতবাসী ফার্সী পদ্য লিখিয়া থাকিবেন ; কিন্তু 

ঠাহাদের মধ্যে কেবল ছু'জনের নাম কিছু বিখ্যাত হইয়াছে,-আমির এসব এবং ফেজি এবং 

এ ছু'জনও পার্শ্তের তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের মধ্যে আসন পান। সেই মহ কোন বাঙ্গালী 

মসলমান মূল্যবান উদ, গ্রন্থ রচনা করেন নাই । 
চলতঃ বাঙ্গল। ভণচ্ছে সব বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ভাষা, বাঙ্গলা না বলিতে পারিলে আমাদের 

প্রাণের স্থথ হয় না। রোহিলথণ্ডের রাজধানীতে একজন ঢাকার মুসলমান মবক আরবা 

পড়িতে গিয়াছিল। নগরের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে সে একদিন তথাকার 'এক 

মাত্র বাঙ্গালী কর্মচারী বিদ্ভাতের এঞ্জিনিয়ার দেবেন বাবুকে দেখিয়া বলে “আপনার সঙ্গে 

একটু বাঙ্গল! কথা কয়ে বাচি 1” আবার, কলিকাতা হইতে একজন বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষক 

পাটনার ট্রেনিং কলেজে উদ্দতে শিক্ষা প্রণালী শিখিতে যান এবং সেখানের ছাত্রাবাসে 

থাকিয়া উদ, বলেন, অথচ পথে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বাঙ্গলায় আলাপ আরম্ত 

না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বাঙগলাই বাঙ্গালী 

মুসলমানদের ঘরের ভাষা, প্রাণের ভাষা, তবে তাহাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে আপপ্তি 

কেন, লজ্জা কেন? 



৬৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পাত্রকা। 

(৫) সাধু বাঙ্গলার চর্চা না করায়, বঙ্গদাভিত্ বোগ না! দেওয়ায়, মুসলমান সমাজের আর 

একটি মহা অনিষ্ট হইতেছে, তাহা উদ্দ,র মরীঠিকা ধরিতে গিয়া তাভাদের নেতারা একবারও 
ভাবেন না। বাঙ্গলা ভা! বন্ধিষ্ঠ, বাঙ্গলা সাহিতোর ভাগার বিচিত্র দেশী বিদেশী রত্ররীজিতে 

পরিপুর্ণ, নবভাবে অন্ুপ্রাণিত। এমন সাহিত্য ভারতের আর কোন অংশে এবং জাপ!ন ভিন্ন 

এসিয়ার আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রভাব ও দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা হইতে উচ্ছৃসিত 
হইয়া পড়িয়া পঞ্জাব, গুজরাট, মারা এবং দ্রাবিড় পর্যান্থ প্লাবিত করিতেছে । বাঙ্গলার 

মহাগ্রন্থ গুলি, এমন কি বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকার অনেক প্রবন্ধ এর সব প্রদেশের ভাষায় দ্রুত 

অনুবাদ হইতেছে । বঙ্কিম রমেশ এর মরেই শেষ করির! মারাঠা অনুবাদকেরা দামোদর ও 

হরপ্রসাদকে ধরিয়াছেন। মুসলমান ভ্রানগণ ! আপনাদের ধন্ম যাভাই ভউক না কেন, 

আপনাদের পুর্বপুরুষগণ যে দেশ হইতেহ আসিয়া থাকুন না! কেন, এখন আপনারা বাঙ্গালা 

হইয়াছেন। আপনাদের পক্ষে এহেন: বাঙ্গণা ভাষ ত্যাগ করিয়া উদ্দ, ধরিবার চেষ্ট। যেন 
নিজের পোণার বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া পরের কুড়ে খরের এক কোণে অতিথির মত, 

পরদেশীর মত থাকিবার একটু স্থান ভিক্ষা করা । 

কেহ যেন মনে না করেন বে,আমি উর্দ, সাহিত্যকে হেয় জ্ঞান করি। ইহাতে ভদ্রতা 

প্রাচ্যসভ্যতা যথেষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে । কিন্তু ইহার আদর্শ অতি পুরাতন, ব্হুশতাব্দী 

পূর্ব্বের ফারসী কবিগণ। উদ্দ, পছ্ো সেই মোহমণগর ও শান্তি শতকের ভাব, সেই মধ্যযুগের 

অবসাদ, নিরাশ, অশ্রু রহিয়াছে । জগৎ অসার, জীবন ক্ষণভঙ্ুর | 

“রাজা, রাজমন্্িলীল!, বলবীর্ঘ্য স্োতঃখালা, 

সকলি [ই] ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি? । 

প্রকৃত জ্ঞানীই উদ্রাসীন-__-এই ভাব ব্যক্ত হয়। 

ইউরোপে যে নবভাব উনবিংশ শতান্দীতে প্রবাহিত হইর!ছে, যাহাতে নব নব ক্ষেত্রে 

নবতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া ইউরোপীয়গণ আজ জগতের আকৃতি ফিরাইর়া দিতেছে, সেই 

ভাবের আত শুধু বঙ্গসাহিতোই প্রবেশ করিয়াছে । ইউরোপে যাহা গেটে শিখাইয়াছেন, 
এপসিয়াখণ্ডের ভাগাবান্ বঙ্গদেশ তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকট লাভ করিতেছেন। নবীন অগ্রসর 
জাতির মধো গণ্য হইতে হইলে পুরাতনের জড়তা, ষুগণগান্তরব্যাপী নিদ্রর অলসতা, উদাসীন- 

ভাব ও নৈরাশ্ত ত্যাগ করিতে হইবে । এই সব নবধুগের সৈনিকগণের জীবন সংগ্রামে 

সামরিক গীত শুধু বাঙ্গলা হইতেই আসিতে পারে। উর্দ,তে সবে দুই এক বৎসর হইল 
কয়েকজন লেখক এই নবীন তন্ত্র শিখাইতেছেন, তাহাও গদ্যে। বাক্গালী মুসলমানগণ বাঙ্গলা 
ভাষা ছাড়িলে এই বদ্ধনশীল নবতেজে তেজীয়ান বাঙ্গল! সাহিত্যের সম্পকও হারাইবেন,-পিষ্ু 

পড়িয়া থাকিবেন। অথচ জগৎ, সভ্যসমীজ অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইবে, তাহাদের 

জন্ত থামিয়া থাকিবে না, দেরি করিবে না। মুসলমান ভ্রাতৃগণ আমাদের ঘরের মধ্যে অদ্ধেকেরও 



সন ১৩১৭, ২য় সংখা! ] সভাপতির অভিভাষণ। ৬৭ 

অধিক) তীহারা ক্রম হীনতর প্রাচীনতর হইয়া যুইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন স্মদেশ- 
হিতৈযাঁ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? 

অতএব বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে আহ্বান করিতেছি, তাহারা ইতিহাস হইতে শিক্ষা লাভ 

করুন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে বুথ! সংগ্রাম ছাড়িয়া দিন, ইচ্ছা করিয়া! জীবনের প্রতিদ্বন্দিতায় পিছু 

পড়িয়া থাকিবেন না !. জগতের উন্নতির প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভাম্থুন ) 

বঙ্গ-সাহিত্যের সাহাযো জ্ঞান বিস্তার করিয়া নবাভাব গ্রহণ করিয়া উন্নতিশীল জাতির মধ্যে 

গণা হউন। এই গোঁড়ে হুসেন শাহের সভায় কত বাঙ্গ'লী কবি পালিত হইয়াছিলেন ; 
একদিন এই গৌড় নগরী কি হিন্দু কি মুসলমান সব বাঙ্গালীর সভাতার কেন্দ্র, মিলনের 

ক্ষেত্র ছিল। কিন্ত এ যুগে সাহিত্য 'প্রজাতন্ব, রাজার কাজ সম্মিলনকে করিতে হয়। তাই 
অজ এই প্রজাতন্ত্রের ফোরাম্ বা সভাপ্রাঙ্গণে দাড়াইরা বাঙ্গালী মুনলমান ভ্রাতাদের জন্য 
আদি নবঘুগের 'আজান্ পাঠ করিতেছি-উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্ নিবোধত -৮ 

আ'মাদের সঙ্গে আসন্ন, বঙ্গনাহিত্যকে নিজের জিনিষ করিয়া তুলুন, শ্রোতে যোগ দিন, 

সংকীর্ণতা নিজীবতা আবিলতা আপনা হইতেই দূর হইবে আপনারা আবার সমবেত জাতীয় 

জীবনের অংশ হইর়| উন্নতির সব্ধোচ্চ সোপানে, কীন্তির হিমাদ্রি শিখরে আরোহণ করিতে 

পারিবেন |” 

এখন সম্প্রদার বিশেষকে ছাড়িয়া সমগ্র সাহিতিক মণ্ডলীর নিকট একটি নিবেদুন করিব। 

এই সব সভা সম্মিলন শুধু সমালোচনার কার্যা, পথ প্রদশনের কাধা করিতে পারে, স্মজনের 
কার্ধা নহে। যাহা একান্ত মৌলিক, যাহা সর্বোচ্চ শ্রেণার সাহিতা, তাহা "শুধু প্রতিভা 

হইতে জন্মিতে পারে, চেষ্টা হইতে নভে। আর প্রতিভার অশ্ব কোন শিক্ষকের কোন 
সম'লোচকের বলগরা মানে না। কিন্তু যাস্তা চেষ্টার সাধা, এমন আনেক কাজ আনাদের বাকী 

আছে। সম্মিলন তাহাই করিবেন। বাঙ্গলা সাহিত্য একটি বর্দিষ্ঠ চঞ্চল দুরন্ত বালক; দিন 
দিন বাড়িয়া উঠিতেছে ) যাহা পায় তাই মুখে দেয় কিন্ধা নিজের অধিকারে আনিবার চেষ্টা 

করে। এই শিশুকে বিচার শিক্ষা দেওয়া, সংঘম শিক্ষা দেওয়া, পথ দেখান আমাদের 

পরিষদের কর্তব্য । জ্ঞানের ক্ষেত্র বড় বৃহৎ_-পৃথিবীতে কোন জিনিষ এত বড় নয় বা এত 

ক্ষুদ্র নয়, যে তাহা অনুসন্ধান ও চচ্চার বাহিরে পড়ে । নবধুগের ভাব ও জ্ঞান দিন দিন 

অধিক বিচিত্র হইতেছে। স্থতরাং প্রত্যেক লেখককে নিজের বিশেষ বিষয় বাছছিয়া লইতে 

হইবে; সার্কভৌমের দিন আর নাই। এই সব লেখককে উপদেশ দেওয়া, পথ দেখাইয়া 
দেওয়া, ভ্াহাদের ব্যক্তিগত কার্যের পর্যবেক্ষণ করা সম্মিলনে মিলিত পঞ্চিত মগুলীর 

কর্তব্য । তবেই পরিশ্রম সফল হইবে, সময় ও চেষ্টা -বৃথা নষ্ট হইবে না। পরিষদ ও 

সম্মিলনের কাধ্যই এই যে, জ্ঞানের ক্ষেত্র বিভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের জন্ত উপযুক্ত 

লেখক নির্দেশ করা, তাহাদের থাটাইয়। লওয়া এবং বাক্তিগত চেষ্টার সমবায় করিয়া বিপুল 

ব্যাপার সম্পূর্ণ কর! । 



৬৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

দ্বিতীয়তঃ এটি উত্তরবঙ্গের সাঠিতা-সন্মিলন, সুতরাং এই প্রদেশের বিশেষ তত্ব উদ্ধার না 
করিতে পারিলে ইহার নাম সার্থক হইবে না। স্থানীর লোকের দ্বারাই স্থানীয় ইতিহাস, ভাষা, 

ধন্ম, প্রথা, লোক তত্ব, প্রাচীনকীন্তি প্রভৃতির স্ুগাভাবে অনুসন্ধান সম্ভব ও সহজসাধ্য। এরূপ 

কার্যে উপুক্ত স্থানীয় লেখক নিঘক্ত করিতে এবং তাহাদের উৎসাহ দিতে প্রাদেশিক সাহিত্য- 

সম্মিলনই ভালরূপে পারেন। 

উত্তরবঙ্গের খুঁজিবার ভাবিবার লিখিবার অনেক জিনিষ আছে। ইতিহাসের পাঠকেরা 

জানেন যে, উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়! ছুইটি পুরাতন পথ আছে, যাহা ধরিয়া শতান্দীর পর 

শতাব্দী জনশআোত, সভাতভার আোত প্রবাভিত ভইয়াছে। একটি গঙ্গা। প্রথমেই এই 
নদী সাভাযো আর্ধ্য সভ্যতা, ধন্ম, ভাষা বঙ্গে প্রবেশ করে, এই পথ বহিষ্বাই যুগে যুগে নব 

শিক্গক, নব প্রচারক, নব বিজেতা, উপনিবেশ স্থাপন কর্তী বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

আর একপথ মুপলমান সময়ের । মুর্শিদাবাদের উত্ভুর এবং বাজমহলের দক্ষিণ স্ততী হইতে 

আরম্ত করিয়া! ঘোড়াঘাটের ভিতর দিয়া ব্রঙ্গপুজের ধারে চিলমারি এবং রাঙ্জামাট এমন 

কি মোঘল রাজ্য ও আসামের সীমা করৈবাড়ী পর্যান্ত আর একটি পথ। ঢাকার 

দিক্ হইতে হাজরাহাটা ভইয়া এ পথ ধরা যাইত। এই ছুই পথ দিয়া মানবের অতি 

বিশাল অতি বিরামহীন গতি চলিয়াছিল। নদীর শত দুই পারে কত কত জিনিষ, 

লতা, প্রাণী ফেলিয়া দিয়া বায়, তাহা বালুতে চাপা পড়িয়া থাকে, পরে বহু শতাব্দীর 

পর ভূতন্ববিদেরাঁ আসিয়া বালী খুঁড়িরা তাহা বাহির করিয়া প্রাচীন কালের বুক্ষলতা 

প্রাণীর ইতিহাস উদ্ধার করেন। তেমনি এই ছুই রাস্তার জনআোত ছুধারে অসংখ্য 

ছোট ছোট জাতিকে ঠেলিয়া সরাইয়! দিয়া গিয়াছে । দেখানেই তাহারা স্থির ভাবে রক্ষিত 

হইয়াছে । অলজ্বা হিমালয় ও ছুঙেছ্য মণিপুর পর্বতের মিলনে উত্তরবঙ্গে যে কোণ 

হইয়াছে, তাহাতে অনেক অসভ্য অনেক অনাধ্য অনেক অহিন্দু'ও অমুসলমান জাতি, ধর্ম, 

ভাষা, প্রথা, ভাব ও লোক কাহিনী দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে ক্রমে ঠেলা খাইতে থাইতে 

আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। অতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ভাষার বিচিত্র ক্রমবিকাশের 

ইতিহাস, ধন্মজগতের স্তরগুলির ইতিহাস উদ্ঘাটন করিবার জন্য উত্তরবঙ্গের মত উৎকৃষ্ট 

ক্ষেত্র'আর নাই। দক্ষ লেখক শ্রম করিলে এখান হইতে মহামূল্য তত্ব সংগ্রহ করিতে 

পারিবেন, বর্তমানের ভিতর [দিয়া অতীতের কাহিনী উদ্ধার করিতে পারিবেন। এরূপ 

সুবিধা পশ্চিম ভারতে মিলে না, সেখানে পরিবর্তন বড়ই বেশী হইয়া গিয়াছে, পুরাতনের 

চিহ্ন প্রায় লোপ পাইয়াছে। 

উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ, স্থানীয় নিম্ন ও অনার্যা জাতিদের প্রেতে বিশ্বাস, পৃঁজা-পদ্ধতি, 
ছড়া ও লোকপ্রচলিত গল্প, আচার ব্যবহার (বিশেষতঃ বিবাহের ও শ্রাদ্ধের প্রথ|), মৃত্যুর 

সন্মুথে হুর্ধল ভীত মানবহৃদয়ের ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত প্রতিকার বা আবেদনের চেষ্টা, 
উপভাষার বিশেষত্ব, উপভাষার শব্গগুলির শ্রেণী বিভাগ হইভে সেই সেই জাতির আদি 



(সন ১৩০৭, ২য় সংখা] সভাপতির অভিভাষণ । ৬৯ 

প্রদেশ ও সভ্যতার ইতিহাস নির্ধারণ, বিন্মমান প্রাচীন কীষ্িগুলির ঠিক বর্ণনা ও চিত্র সংগ্রহ, 

এই সব কার্ধ্যে অধাবসায়ের সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে লাগিয়া যাউন। 

আমাদের চিন্তাশীল যুবকবুন্দের সম্মখে এর চেয়ে বেশী আবশ্তাকীয়, বেশী উপকারী 

কাজ ধরা যাইতে পারে নাঁ। প্রায়ই দেখিতে পাই থে আমাদের অসংথা নূতন লেখক একটা 

ঢুটা ছোট গল্প বা ছোট কবিতা লিখিয়া মাসিক পত্রিকায় ছাপান এবং মনে করেন যে 
ইঞ্ঠাতেই সাহিতাসেবা হইল । কিন্তু যেমন শুধু পান খাইরাই কেহ বাচিয়া থাকিনে পারে না, 

সেই মত এই সব চুটকি রচনায় সাভিত্যের পুষ্টি হয় না-_হয় শুধু লেখকের সময় ও অন্থনিভিত 

প্রতিভার অপচয়। 

প্রকৃত সাভিত্য সেবায় অধাবসাঁয়ের দরকার, জ্ঞানের দরকার । মাঝে মাঝে দেখিতে 

পাওয়া যায় যে, যে ছেলেটার সংস্কৃত বাঁ ইংরাজী কোন লেখাপড়াই ভালমত হইল না, সে 

বঙ্গলা লেখক বা ততোধিক মারামআ্সক সমালোচক হয়। এট]! মন্দের ভাল বটে? কিন্ত 

মামি চাই ভালোর ভাল । প্রতিভার কথা ছাড়িয় দিন, কারণ তাহাতে বিদ্ার দরকার 

য়না। কিন্তু তাভা ভিন্ন সাহিত্যের অপর সমস্ত বিভাগেই সর্বোচ্চ জ্ঞানের দরকার | 

[ভার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না, সেই বাঙ্গলা লেখক হইবার উপযুক্ত, মাতৃভাষার অপমানজনক 

1ই মত আমি কিছুতেই স্বীকার করিব ন!। না, পৃথিবীর মধো সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার, সব চেয়ে 

চঠিন সাধনার ফল, শীতকালের নীলপদ্ম আনিয়া মাতৃভাষার পদতলে দ্রিলে তবে তাঁগকে 

কৃত ভক্তি দেখান হয়। 

যুবকবুন্দ ! আপনাদের নিকট আমার সান্ুনয় নিবেদন, কেহ যেন মনে না করেন যে, 

1ঙ্গলা ভিন্ন অন্য সব সাহিত্যের জ্ঞান অবহেলার জিনিষ, অথবা শুধু বঙ্গভামার চচ্চা দ্বারাই, 
ক্গসাতিতোর শ্রেষ্ঠ সেবা করা যাঁয়। মনে রাখিবেন, যাহা সর্বোচ্চ সতা বা প্রাকৃতিক 

তত্ব, তাতা সনাতন, তাহা বিশ্বজনীন ) তাভা বাঙ্গলাতেই থাকুক আর অন্ত ভাষাতেই থাকুক, 
মমরা সমান আদর করিয়া লইব। এই জন্ত আমাদের প্রাচীন কবিগণ সংস্কৃত সাহিতা 

স্কন করিয়া সুধা আনিয়া, এবং মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত নব্য কবিগণ বিদেশীয় 

[হিত্য ভাগ্খার লুঠিয়া রত্বরাজি বাছিয়া বঙ্গমাতার অঙ্গে আভরণ দিয়াছেন। প্রতোক জ্ঞানী 

ক্তি, বঙ্গভাষার প্রত্যেক প্রকৃত সেবক সেই পথ অবলঙ্গন করুন--শুধু কাবো নভে, বিজ্ঞান 

ইতিহাস শিল্পকলা প্রভৃতি জ্ঞানের গ্রত্যেক বিভাগেই সর্বোচ্চ জ্ঞান, সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ 
রাই আদশ বলিয়া গণ্য করিবেন । 

এই সম্মিলন আমাদের লেখকদিগকে, আমাদের পাঠকদিগকে, আমাদের সকলকেই বঙ্গ 
[াহিত্যের তিতর দিয়া সেই উচ্চ আদর্শে লইয়া! যাউন, ইহাই আমার প্রার্থনা । যেন 

সামাদের প্রাদেশিকত্ব, আমাদের জাতিগত ভেদবুদ্ধি, ধর্মগত বিদ্বেষ, আমাদের সংকীর্ণতা 
বুচিয়া যায়, যেন আমরা সকলে অতি বিশুদ্ধ, অতি মহান্, অতি শাস্ত, সর্বোচ্চ সাহিত্য-জগতে 

প্রবেশ করিতে পারি,_যে জগতে ছুঃখ নাই, জর! নাই, দৈন্ঞ নাই, ভেদ বুদ্ধি নাই ) 



রঙগপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পাত্রকা 

আছে শুধু বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি, মহা সংবম, মহা আনন্দ, মহা শি, বিপুল স্বাধানতা 
তাই কবির ভাষায় আমরা প্রার্থনা করি,_- 

“মোরে, ডাকি লয়ে বাও মুক্তদ্বারে-- 

তোমার ধিশ্বের ভাতে, 

আজি এ মঙ্গল প্রভাতে । 

উদয়গিরি ত'তে উচ্চে কহ মোরে: 

তিমির য় ভ'ল দীপ্তি সাগরে, 

স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈশ্য হ'তে জাগ, 

সব জড়ত। হ'তে জাগবে, 

সতেজ উন্নত শোভাতে !” 
শীমহুনাথ সরকার । 

পাণড নগরের মুদ্রা 
আমি যে দুইটি অতি প্রাচীন মুদ্রা সব্বপ্রথমে রঙ্গপুর-সাভিত্য-পরিষদের সভ্যগণের 

সমীপে প্রদশন জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম, তদ্দিবরণ প্রদান করিতেছি। * 

এই ছুইটি মুদ্রা পাওয়ার আদীনা মসজিদের উত্তর-পুর্বাংশে নুযুনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে 

স1ওতাঁল কৃষকের হলমুখে হল চালকের দৃষ্টিপথে পড়ে এবং সাঁওতাল কৃষক তাহা গাজোল 

হাঁটে বিক্রয় জন্য লইয়। গেলে, পুরাতন মালদহের একজন দোকানদার তাহা খরিদ করে। 
দোকান্দারের নিকট মাজ্দহের “গৌড় দূত” নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের কাধ্যাধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেন, আমি তাহা সাহিতা- 
ক্ষেত্রের স্থুধীগণের নিকট এ্তিহাসিক মূল্য অবধারণ জন্য উপস্থিত করিতেছি । 

এই মুদ্রা ছইটি আমার মনে মহামূল্যবান বলিয়া ধারণা হইয়াছে । বঙ্গলিপির বয়স ও 

প্রাচীনকালের বগলিপির আকুতি নির্ণয়ে, এতদঞ্চলের তামস যুগের ক্ষীণ-অীতিহাদিক আলোক 

রেখা সম্পাতে, পুণ্ড, দেশের অবস্থান নির্ণয়ে সন্দেহ ব্ঘন বা দূরীকরণ এবং অন্তান্ত বহু 
প্রতিহাসিক তত্বের অবধারণে মুদ্রা ছুইটি সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। 

" এমন এক সময় ছিল, যখন বঙ্গলিপি ও বঙ্গভাষার প্রাচীনতা কেহ "স্বীকার করিতেন 

না। স্বর্গীয় রামগতি হাঁয়রত্ব মহাশয় তন্ত্রশান্ত্রে লগ্ডনের উল্লেখ দেখিয়া ও তন্ত্রশান্তে 
বঙ্গাক্ষরের আকৃতির বর্ণনা পাইয়া, বঙ্গাঞ্মরকে অতি আধুনিক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। 

কালে বঙ্গলিপির আধুনিকতার প্রবাদও তিরোহিত হইয়াছে । বুদদেব মাগধী লিপি প্রভৃতির 
সহিত বঙ্গলিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন, “ললিত বিস্তার” তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে। 

* ঝল্গপুর“সাহিত্য-পঠিষদের বষ্ট বাধিক তূতীর মালি অধিবেশনে এই মুদ্র। প্রদর্শিত এবং প্রবন্ধট 
পঠিত হয়। কার্ধাবিবরণ ড্রষ্টবা। সম্পাদক 



১০১৭, ২য় সংখ্যা ! রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষ্ৎ পত্রিকা । 

দ্বিতীয় পষ্ঠ ॥ 

এ১ মং চিন্ন। 

ীমতেন্্রদেব নামাঙ্কিত পাগুনগরের মুদা। 

দ্বিতায় পষ্ঠ। 
৪২ নং চিত্র । 

দনুজমদ্দনদেব নামাঙ্কিত পাগুনগরের মুদ্রা । 





গন ১৩১৭) ২য় সংখ্যা ] পাণ্ডনগরের মুদ্রা । ৭৯ 

প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণৰ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় বাকুড়!র স্ুসুনিয়া পাহাড়ে মহারাজ 

চন্ত্রবন্দমার শিলা লিপিতে বঙ্গাক্ষর' পাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 

বঙ্গাক্ষর প্রায় বর্তমান আকারেই ব্যবহ্গত হইত; স্থুতরাং আমি যে ছুইটি রজত মুদ' 

আজ সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণের পরিদশন জন্য উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতে বঙ্গাক্ষর বর্তমান 

দেখিয়া কেহ্ বিস্মিত বা চমকিত হইবেন না। 

এই রজত মুদ্র।দ্বয়ে রাজার নাম, রাজধানীর নাম, রাঁজকুলের দেবতার নাম এবং সর্বাপেক্ষা 

প্রয়োজনীয় শকাব্দ।র সংখ্যা দৃষ্ট হয়। এই রজত মুদ্রাদ্বয়ের লিপি বঙ্গাক্ষর | 
এই রজত মুদ্রাদ্বয়ের এক পুষ্ঠে রাজার ন।ম এবং অপর পৃষ্ঠে রাজকুলের দেবতার নাম 

আছে। দেবতার নামের চতুপ্দিকে রাজধানীর নাম ও শকাব্ী লিখিত আছে। 

রজত মুদ্রা দুইটিই গোলাফ্কতি ও ছাঁচে ঢালা বলিয়া প্রতীত হয়। * ওজন বা 

আকার ছুইটির একরূপ নহে। মুদ্রা দুইটির একটিতে দন্ুজমদ্দন দেবের এবং অপরটিতে 
নহেন্্রদেবের নামোলেখ দৃষ্ট হয়। দন্ুজমর্দন দেবের মুদ্রার ওজন ১৬৭ গ্রেণ এবং পরিধি 

৩ঃ ইঞ্চি এবং মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার ওজন ১৭০ গ্রেণ 'এবং পরিধি ৩১ ইঞ্চি। 

নহেন্দ্রদেবের মুদ্রার বর্ণমালা বেশ স্পষ্ট আছে, দন্থজমর্দন দেবের মুদ্রার অক্ষর কিছু অস্পষ্ট। 

মুদ্রা ছুইটিরই একপার্খে 
(১) “শ্ীচত্তী 
(২) চরণ প 

(ও) রায়ণ” 

এই কথা কয়েকটি তিন পঙক্তিতে একটি চতুফ্ষোণ ক্ষেত্রের মধ্যে লিখিত ;আছে। এই 
চতুষ্ষোণ ক্ষেত্রের পশ্রীচণ্ডী” শব্দটির উপরিস্থ বৃত্তচাপাককৃতি কোষ্ঠে ক্ষুদ্রাককৃতি মুদ্রাটিতে 

পপাণ্ড” দক্ষিণ পার্থীস্থিত কোষ্ঠে “নগর” নিম্নে শ এর অংশ ও “কান্দ” এবং তৎপর 

একটি সংখ্যা আছে। অপর মুদ্রার চত্ুফোণ ক্ষেত্রের “রায়ণ" কথাটির নিয়ে “পা'_-এর 

শেষাংশ ও “৩, বামপার্থে নগর? উপরে মম্পই ৪ আংশিক ভাগে শকন্দ1” ও দক্ষিণ পার্খে 

একটি মংখ্যা আছে। ক্ষুদ্রাকৃতি মুদ্রাটর অপর পৃষ্ঠে-_ 

(১) “ষ্রীশ্রীম 

(২) ন্মহেক্ত 
(৩) দেবস্ত 

বিশদভাবে এবং অপর মুদ্রাটির তৎস্থলে 
(১) “শ্রীশ্রীদ 

(২) মুজ মর্দ 
(৩) * | দেব 

লিখিত আছে । 
্পস্পপীপ সি 

৮ নং [ত্র দ্রষ্টব)। 



৭২ রঙ্গপূর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

হ্তরাং মুদ্রা ঢুইটির মধ্যে «একটিকে রাজা মহেন্দ্রদেবের এবং অপরটিকে রাজ! দৃনুজমর্দান 

দেবের বলিয়া প্রতীত হয়। 

মহেন্দ্র দেব এবং দন্ুজমর্দন দেব নামে কোন রাজা এ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, এবূপ 

জনশ্ররতি এতদঞ্চলে 'পচলিত নাই । কোন এতিহাসিকও এ পর্যন্ত মহেন্রদেব ও দনুজমর্দিন 
দেবের নাম, শিলালিপি, তামশ।সন বা! প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, এমত 

আমি আজ পর্যন্ত জানিনা । সুতরাং ইহারা কেবা কোন্ বংশীয় তাভার নিবূপণ ভার 
আমি এঁতিহাসিক তস্বানুসন্ধায়িগণের হস্তে অর্পণ করিলাম । 

ুদ্রান্বয়ে “পাণ্ড নগর” নামক একটি নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পাও নগর, নিরপণও 

সহজ নহে। পাঁঞুয়ার নিকটে এই মৃদ্রাদ্বয় পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং মুদ্রা লিখিত পপাণ্ড নগর, 

“পণ নগর' বা পাওয়া! হইতে পারে । পাণ্ড নগর, পাও্ঁ নগর বা পাণ্ডব নগর হইতে 

পারে। বাল্যকালে এডুকেশন গেজেটে, সম্ভবতঃ ১৮৭৭ বা ১৮৭৮ সালে পাওয়ার বিবরণ 

মধ্যে দেখিয়াছিলাম, লেখক পাতুয়ার “পাগুবা, এই নাম জনশ্রুতিতে প্রচলিত আছে 

গুনিয়াছিলেন। কানিংহাম সাহেবের £৬10170501981021 ১17৮০৮1২190 এ পাওয়ার 

বিবরণে এইরূপ জনশ্রুতির উল্লেখ পাওয়া যায়। “পাওুয়া, ও পাওুয়।র চলিত নাম "পাড় যা 

ঠিক পাগুবা শব্ষের অপত্রংশ। সুতরাং পাঁড়,য়ার বা পাওয়ার প্রাচীন নাম 'পাগুবা” হইলে 
মুদ্রা লিখিত “পাগুনগর'কে পাওূ-নগর বা! পাগডবনগর বলিয়া নির্দেশ করতঃ তাহার সহিত 

বর্তমান পাঁড়য়ার অভিন্নতা স্থাপন করা যাইতে পারে। মুদ্রায় “পাণ্ড-নগর” এর দ্বিতীয় 

বর্ণের নীচে উকারের অস্তিত্ব নাই, বা তৎপর “ব" নাই, তাহার অভাব তাহা হইলে অনুমান 

বলে পূরণ করিতে হইবে । “ও” বর্ণের নিয়ে আর একটি উ-কার জ্ঞাপক মোচড়. থাঁকিলেই 

পাগুনগর পাও নগর হইতে পারে। | 
পাণ্ড-নগর বা পাওুনগরের যে অস্তিত্ব ছিল, এই রজত মুদ্রাই তাহার অন্রান্ত প্রমাণ। 

পাওুনগরের সহিত পাওুয়ার একত্ব স্থাপিত হইলে, পুণ্ড, নগরের অবস্থান স্বতন্ত্র স্থানে 

অনুসন্ধান করিতে হইবে, অথবা কোন কারণে পুণ্ড, নগরই পাওুনগর আখ্যা পাইয়াছিল, 

এরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন 'জন্য স্বতন্ত্র যুক্তি ও প্রমাণের অন্বেষণ করিতে হইবে । স্থতরাং এ 

বিষয়েরও অনুসন্ধান ভার যোগ্যতর লোকের গ্রহণ জন্ঠ সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণকে 

অনুরোধ করিয়া মুদ্রার বয়স নিরূপণ প্রয়াসে শকাব্দার সংখ্যার প্রতি সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 

করিতেছি । . | ্ 

শকাব্দ! অস্কিত মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই । প্রাচীন বাঙ্গলা সংখ্যা কিরূপ লিখিত 

হইত, তাহা আমি জানি না। এই মুদ্রা ছুইটির শকাবা! সংখ্য। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া! 

বন্গজমর্দীন দেবের মুদ্রা ২৩৯ শকাব্বার বলিয়া আমার অন্ুমান হয় । 

দ্বশক ও একক স্থানীয় ৩ও ৯ খুব পরিষ্কৃত ভাবে আছে। শত্বকস্থানীয় অঙ্ক দুরে 

বক্রভাবে ধরিলে ও হইতে পারে; কিন্তু তাহা দশক ও একক স্থানীয় অঙ্কের সমারুতি হয় 
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না এবং সেইরূপ বক্রভাবে ৬ লিখিত হওয়ার কারণও বুঝা যায় না। তবে শতক 

স্থানীয় অঙ্কটি যে ২ তাহাঁও নিঃসন্দিগ্ধরূপে গ্রহণ করা যায় না। হাতে. লিখিত ২ সংখ্যার 

অগ্রভাগের উপর লুপু হকারের উপরের বক্র টান রেখার মত একটি টান দেওয়ার রীতি 

প্রাচীন হস্তলিপিতেও দৃষ্ট হয় ও এখনও চলিত আছে। “হ” ই, প্রন্থৃতি লিখিতেও 

উপষে গ্ররূপ টান ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রথম শতকের সংখ্যাটি ২ বলিয়া আমি বিশ্বাস 

করি এবং তাহা হ এই ভাবে অর্থাৎ কতকটা দেবনাগর “২, তিন সংখারর মত লিখিত 

হইত, মুদ্রার উপরিস্থ অংশ “ও” আছে, নিম্নের টান রেখাটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের পার্খ রেখার 

সহিত মিশিয়াছে, বা ছাচে ঢালিবার সময় উঠে নাই। সুতরাং প্রতিবাদ সাপক্ষে আমি 

দনুজমর্দনদেবের মুদ্রার শক ২৩৯ অব বলিয়া গ্রহণ করিলাম । 

মহেন্দ্র দেবের মুদ্রাঞ্কিত শকান্দার শতক ও দশক স্থানে পরিষ্কীত ভাবে ৩ আছে এবং 

একক স্থানীয় অঙ্কটি অস্পষ্ট বা আপাততঃ অপ্রচলিত, আমি তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ও পরীক্ষা 

করিয়া ৬ বলিয়া অনুমান করিয়াছি । সুতরাং মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার শকান্দা আমি ৩৩৬ 

বলিয়া স্থির করিলাম । 

সহজচক্ষেও মুদ্রাঘয়ের মধ্যে দনুজ মর্দন দেখের মুদ্রাকে মহেন্দ্র দেবের মুদ্রাপেক্ষা প্রাচীন- 

তর বলিয়া বোধ হয়। দন্ুজমর্দন দেবের সময় অপেক্ষা মহেন্দ্রদেবের সময় যে মুদ্রা 

ঢাল! বা মুদ্রাঙ্কনেরু উন্নতি হইয়াছিল তাহা বেশ বোধ হয়। 

ুদ্রাদুইটিতে রাজার বিশেষণ স্বরূপ “শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ” এই বিশেষণ আছে। চণ্ডীর 

ন[মোল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, নুপতিদ্বয়ের কুলদেবতা শ্রীচণ্তী দেবীহই ছিলেন। 

বর্তমান পাওুয়ার অনতিদূরে “রাইহোরাণী” ( এয়োরাণী ) চণ্ডী দেবীর স্থান আছে। ইহা 

বনপ্রান্তে অবস্থিত ও বহু প্রাচীনকাল হইতে দুর দুরান্তর হইতে পল্লীবাসিগণ ধনী দীন- 

নির্বিশেষে বৈশাখ মাসের গতি মঙ্গলবারে পুজ! দিতে আসিয়া থাকেন। রাইহোরাণী 

প্রত্যক্ষ দেবতা ও সিদ্ধ স্থান বলিয়া কীর্িত। দন্ুজমর্দন__মহেন্দ্রদেববংশীয়গণের দ্বারা 

পুজিতা হইয়া রাইহোরাণী ধন্তা হইয়াছিলেন কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয় বটে। যাহা 

হউক, এই অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রায় রাজগণের চণ্ডী কুলদেবতা ছিলেন, 

এই সিদ্ধান্ত করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সময়ে তান্ত্িকতা বেশ প্রচলিত ছিল। 

আমরা এতাবৎ আবিষ্কৃত বিবরণ হইতেও জানিতে পারিতেছি যে, শ্রীীয় প্রথম তিন 

চারি শতাবীতে এতদ্দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার খুব প্রসার ছিল। সেই হিসাবে মুদ্রায় চণ্ডীর 

নামোল্পেখ হইতে মুদ্রাদ্বয়কে আন্ত্রিকবুগের অন্মান করিলেও, মুদ্রাঙ্কিত শকান্দা ২৩৯ ও 

৩৩৬ অনুমান নিতান্ত ইতিহাস-বিরুদ্ধ হইবে ন!। 

আমরা মুদ্রা ছুইটির পাঠোদ্ধার করতঃ নিক্নলিখিত এ্ঁতিহাসিক বিবরণ পাইতেছি।-_ 

(ক) পাগুনগরনামক একটি রাজ্য ষোল শত বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে বর্তমান ছিল। 

(খ) ২৩৯ শকাব্দায় বা ৩১৭ খৃষ্টাব্দে পাওনগরের রাজা দনুজমর্দান দেব রাজত্ব করিতেন। 

৩ 



৭৪ রঙ্গপূর-মাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

(গ) ৩৩৬ শকাবা! বা ৪১৪ খুষ্টান্দে মহেন্ত্রদেব পাণ্ডনগরের রাজা ছিলেন । 

(ঘ) দন্জমদ্ধন ও মহেন্দ্রদেব একই বংশীয় রাজা ছিলেন এবং ইহাদিগের কুলদেবতা 

শ্রীচ'্ডীদেবী ছিলেন । 

($) ইহাদিগের নামান্ত “দেব"” শব্দ হইতে ইহাদিগকে দেব-বংনীয় রাজা বলিয়া ইতিহাসে 
আখ্যাত করা বাইতে পারে । 

(6) খৃষ্টায় ৪র্থ ও ৫ম শতান্দীতে পাওয়া বাঁ পাড়য়া, পাগনগর বা পাঞুনগর নাঁমে পরিচিত 

ছিল। | 

(ছ) পাওনগরের মুদ্রাদ্ধয়ের বঙ্গাক্ষর এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব্বাপেক্ষা প্রাচীন বঙ্গাক্ষর । 

(জ) মুদ্রাদ্বয়ের অঙ্কিত অক্ষরের অন্ততঃ তিন শত বৎসর পুর্বে এই লিপির জন্ম অনুমান 

করিলেও বর্তমান বঙ্গীর বর্ণমালার বয়ন ছুই সইম্ম বৎসরের কম নহে। 

শ।রাধেশচন্দ্র শেঠ। 

আয়ুর্ধেদে ম্যালেরিয়া 
আরব্যোপন্তাসের রাজাদিগের মত সম্প্রতি ইংরেজরাঁজ্যেও একটি দুর্দমনীর রাক্ষস প্রবেশ 

করিয়া রাজ্যাটকে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিতেছে । অনন্তাযুধ-সংরক্ষিত ইংরেজরাঁজও এই 

রাক্ষদভয়ে ভীত হইয়া বধোপার স্থির করিবার নিমিত্ত শিমলা-শৈল-শিখরে এক মহাসভার 

উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সভ্যতার আবরণ_বিজ্ঞানের শাসন--_মিউনিসিপালিটীর 

আয়োজন-_সকল উপেক্ষা করিয়া এই ছুরন্ত রাক্ষদ কোন্ অন্ত দেহ লইয়া যে রাজ্য- 

মধ্যে বিচরণ করিতেছে, তাহা এ পর্য্যস্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান, 

করেন বে, মাঁয়াবী রাক্ষদ মশকবেশে প্রবেশ করিয়া আলাঘাতে প্রজাপাত করিতেছে । 

তজ্জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে “মশক-নাশধার”? (১1০১৫৬৫৮০- 15111111395) আবিষ্কৃত হই ইয়াছে 

সত্য) তথাপি নির্বোধ মশকসমৃহ স্বেচ্ছায় সে আধারমধ্যে অবরুদ্ধ হইতেছে না। রক্ত- 
বীজের শোণিত-বিন্দুর মত একটা মরিলে সহস্র সহত্র মশক তাহার স্থান অধিকার করিয়া 

প্রজ্জাক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে; তবে একটউ। উপকার এই হইয়াছে বে, ধনবান__মৃশিক্ষিত 

ব্যক্তিগণ মণকনাশাধার ক্রপ্ন করিয়া আবির্তার শ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন 

এবং রাক্ষদ বধ করিয়াছি স্থির করিয়া নিশ্চিন্তমনে স্থনিদ্রা উপভোগ করিতেছেন । 

কিন্তু কথা এই যে, স্বয়ং রাক্ষদ মশকবেশে আবিভূতি হইল, অথবা কোনও অদৃশ্য দেহ 

প্রজাভুক্ মশকবাহনে উপস্থিত হইয়া এই বিভ্রাট উপস্থিত করিল, সর্বাগ্রে তাহাই স্থির কর! 

কর্তব্য। কিন্তু তজ্জন্য আমাদের চিস্তার কোনও কারণ নাই, কেননা স্বয়ং রাজা উপযুক্ত 
রথিবৃন্দকে মশকতুদ্ধে নিযুক্ত করিতেছেন। মশককুল যে অবশ্ত নির্মুলতা প্রাপ্ত হইবে, 
তদ্বিযয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি সন্দেহমান্রও করিতে পারেন না। 
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১৩১৪ সালের নব্যভারতে বিঙ্গে মালেরিয়া' শীর্ঘক প্রবন্ধে শিখিত হইয়াছে বে, বঙ্গে 

ম্যালেরিয়া ছিল না--বঙ্গে কেন, পুর্বকালে ম্যালেরিয়া নামক কোনও পদার্থের অস্তিত্ 
মাত্রও বিদ্যমান ছিল না। এরূপ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। মহাস্বা মাধব কর 

তাহার কৃত নিদাননামক পুস্তকে এবং চক্রপাণি দত্ত তাহার চিকিত্সাগ্রন্থে ম্যালেরিয়ার 

প্রসঙ্গমাত্রও উত্থাপন করেন নাই । . এই পুস্তক দ্বর এক্ষণে আরুব্বেদীয় চিকিৎসকগণের 

অবলম্বনস্বরূপ। যদি তৎকালে ম্যালেরিয়ার এমন প্রাছুভাব থাকিত, তাহ হইলে ত্বাহার। 

কখন৪ এই রোগটিকে পরিত্যাগ করিতেন না। ঘদ্দি মশককুলই ম্যালেরিয়ার জীবন্ত 
মুন্ডি হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে,সে সময়ে মশক নামক কোন? জীব বিদ্যমান 

ছিল না। কিন্তু তাহা সত্য নহে) মশককুল বনু যুগ ধরিয়া ভারতের মুক্ত বাযুতে বিচরণ 

করিতেছে, এরূপ প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে। 

তাই বলিরা আমরা স্বীকার করি না বে, পুর্ববকলে ম্যালেরিযী (১[০1১-1১2৫ 

207--(91)10৮) নামক কোনও. পদার্থ ছিল না । আমার বিশ্বাস উহা! চিরদিন ছিল -. 

এবং চিরদিনই থাকিবে । তবে আমি এই মাত্র বলিতে চাহি যে, যে সকল কারণে 

ম্যালেরিরার উদ্ভব হইত-_আর্ধ্যগণ অবৈজ্ঞানিক হইয়াও তাহা দূর করিতে পারিতেন, 

এক্ষণে বৈজ্ঞানিক যুগে সে সকল কারণ সম্ভবতঃ বিদূরিত না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপু হইয়াছে 
সুতরাং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িরাছে। যাহা পুর্ধে কালেভদ্রে হইত--এমন অনেক 

কাজই হইন্া থাকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না-তাহা এক্ষণে নিত্যকর্মে পরিণত হইয়াছে। 
তজ্জন্য সকলের দৃষ্টি এই যমোপম রাক্ষসের প্রতি আকৃষ্ট হইক্সাছে। এমন কি, স্বয়ং 

রাজশক্তিগ বিচলিত হই পড়িক়/ছে_-বে প্রকারেই হউক এই রাক্ষদকে দেশছাড়া করিবার 

জন্য রাঁজাপ্রজা সকলেই ব্যস্ত হইয়াছেন। আপ্যগণ থে কারণে ম্যালেরিয়ার উদ্ভবাশঙ্কা 

আমরা স্ুক্কত হইতে তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিব। 

শার্ট 

করিতেন 

মহর্ষি স্থৃক্ত বলেন-- 

বিবিধাদভিঘাতাচ্চ রোগেোখানাৎ প্রপাকতঃ | 

শ্রমাত ক্ষয়াদজীর্ণাচ্চ বিষাৎ সায্মার্ত পধ্যয়াৎ। 

ওষধিপুষ্পগন্ধাচ্চ শোকা রক্ষত্র-পীড়নাৎ। 

অভিচারাভিশাপাভ্যাং মনোভূতাভিশঙ্বযা 

সত্রীণামপপ্রজাতানাং প্রজাতানাং তথাহিতৈঃ | 

স্তন্তাবতরণে চৈব জরো দোষৈঃ প্রপদ্ভতে । 

তৈর্বেগবস্তিবৃহৃধা সমুদ্ত্রীস্তে বিমার্গ গৈঃ। 

| বিক্ষিপ্যমানোহস্তরগ্রি ভরবন্তযান্ত বহিশ্চরঃ। 

এস্থলে সর্বাগ্রে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, পাশ্চাত্য পঞ্িিতগণ 1701210261010)060- 

[20001)) 10501061010) 120196107 এবং 79159 এই পঞ্চবিধ কারণ নির্দেশ করেন, 



৭৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষ্ৎ পান্রকা। 

এবং মহামতি ট্যানার 'অসলার প্রল্ুতি পণ্ডিতগণ এ বিদয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। যাহা 

হউক এক্ষণে আমরা সুঞ্চতোক্ত এই স্থল কারণ তন্ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

মহষি সুরত বলেন_বিবিধ অভিঘাত হেতু রোগের ( ব্রণাদির ) উৎপত্তি 
(11017101101), প্রপাক (1১৪12011017), শুম (15510050107) ক্ষয় (5০) বিষের 

অজীর্ণতা ( দুঃখের বিষয় যে স্ুএদতের টাকাকার ইহার .কোন৭ টীকা করা আবশ্তক মনে 

করেন নাই 'এবং ধাহারা জুঞ্তের বঙ্গান্থুবাদে মনোযোগী হইয়াছেন, তাহারা অজীর্ণহেতু 

এবং বিষহেতু 'এইরূপে কথা ছুইটিকে পৃথক করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন__-আমরা পরে 

ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব ; কেননা আমাদের বিশ্বাস যে এই “অজীর্ণাচ্চ বিষাৎ, ম্যালেরিয়ার 

মূল স্তর) সাম্সা ও খতুর বিপর্যয় (০17:৮7001 1121)1 2070১০৪১০10) ওষধি পুষ্পাদির গন্ধ 

(7১৯11 1109 176৬) শোক (1)0])055101 01 10111) নক্ষত্র পীড়ন (কথাটা লইয়। 

আমেরিকায় আজকাল বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছে ) 'অভিচার ও অভিশাপ হেতু মানসিক 
আশঙ্কায় (চলিত কথায় 11051707151) ) রমণীগণের অপপ্রসব (1701701১600 0011৬019) 

স্থপ্রসব হইলেও বিবিধ অহিতকর কারণ এবং স্তন্ত প্রবর্তন 60171101106 01100111017) 019 

।)7০১৯1) প্রহৃতিতে জর জন্মে। 

অভিচাঁর ও অভিশাপ জন্য জর হয় শুনিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক উপহাস করিয়া 

থাকেন, আমি নিজে ইহা! অবগত আছি। কিন্তু কেন যে তাহারা উপহাস করেন, তাহা 

আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কোনও ব্যক্তিকে অভিসম্পাত (0১০) করিলে যদি 

অভিশপ্র ব্যক্তির চিত্ত সেই আশঙ্কায় ( সংস্কৃতি মনোভূতাভিশঙ্কয়া ) নিতান্ত অভিভূত হইয়া 

পড়ে, তাহা হইলে জ্বর হইতে পারে না কেন? অবস্ত যিনি অভিসম্পাত করিবেন, তীার 
এবূপ শক্তি থাক আবগ্তক (যাহাকে ইংরেজীতে 1] 19৮০৮ বলে) যে, তাহার কথায় 

অভিশপু ব্যক্তির চিত্ত বিশেষরূপে আকুষ্ট হয়। এই নিতান্ত দেশীয় কথাটা দেশীয় ভাষায় 

বলিলে বু'ঝয়া উঠা নিতান্ত শক্ত বটে; কিন্তু ৮11 [০9:০৩ কথাটা সকলেই বুঝিতে পারে। 

অন্ততঃ যাহারা ম।াডাম ব্রাডিভিস্কি এবং কর্ণেল আলকট সহেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন; 

তাহাদের ঝুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। 

আমরা কথায় কথায় অনেক দূরে আপিয়া পড়িয়াছি। “অজীর্ণাচ্চ বিষাৎ” কথাটি 

আমাদগের প্রতিপাগ্ভ। আমরা জানি যাহ! আহার কর। যায়, উহা পরিপাক 

হইলে শোধিত হইয়' শরীরে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে বটে; কিন্তু যাহা 

পরিপাক. না! হয়, তাহা যে কোনও প্রকারেই হউক শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। 
সুতরাং “বিষ হজম না হওয়া” “অজীর্ণাচ্চ বিষাৎ, শবের প্রকৃত অর্থ নহে। . কথা 
দুটিকে পুথক করিয়াও পাওয়া যাইতে পারে না। কেননা পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া 

বিকার জনিত জরের কথা পূর্বেই বলা হইগনাছে। স্বশ্রুত ইহার পূর্ব শ্লোকেই 
বলিয়াছেন__ রঃ 



সন ১৩১৭, ২য় সংখ্যা ] আয়ুর্ধ্বেদে ম্যালেরিয়া । ৭৭ 

ছুষ্টাঃ স্বহেতৃভির্দোষাঃ প্রাপ্য মাশয়মুন্মণা | 

সহিতা রসমাসত্য রস-স্বেদ-প্রবাহিণাং 

শোতসাং মার্গমারুতা মন্দীকত্য হতাশনং | 

নিরশ্ত বহিকম্মাণং পরক্তি স্থানাচ্চ কেবলং। 

শরীরং সমভিব্যাপ্য স্বকালেষু জরাগমং । 

জনয়ন্ত্যথ বুদ্দিঞ্ স্ববর্ণঞ্চ ত্বগাদিষু। 

মিথ্যাত্যুক্তৈরপ্চি শ্নেহাগ্ৈঃ কশ্মভিনুণাং । 

দোষসমৃহ নানা কারণে দূষত হইলে উষ্ণতা দ্বারা আমাশয়ে উত্তেজনা উপস্থিত করিয়া 

জঠব্রাপ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রস ও স্বেদবাহী আজোতঃ সমূহের পথ রোধ করতঃ যে জর জন্মায়, 
তাহাই অভজীর্ণ বা পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া বিকার জনিত জর। মহাত্মা মাধব কর তাহার 

নিদানে এই প্রকার জরেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এইরূপ আমার বিশ্বাস । কেননা এই প্রকার 

বর ব্যতীত অন্ত কোনও প্রকার জরেই রুস ধাতু বা আমাশয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই | 
যদি অজীণ1চ্চ বিষাৎ কথা ছ্রাটকে পুথক করিয়ী না লওয়া যায়, তাহা হইলে বিষ শরীরে 

শোধিত হইয়া যদি শরীরের স্বাভাবিক সংশোধনী শক্তি বলে বিনষ্ট না হয় অর্থাৎ বিষের তেজই 

বেণী হয় এইরূপ অর্থ ব্যতীত অর্থান্তর কোনও প্রকারেই করা যাইতে পারে না। 
এক্ষণে বিষ কাহাকে বলে এবং বিষের উৎপত্তির কারণ কি, তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য | 

মহধি চরক বলেন -_ 

তদর্ষাস্ব্থু যোনিত্বাৎ সক্লেদং গুড়বদ্ গত 

সর্পত্যন্তু ধরাপায়ে তদগস্ত্যো ভিন-্ত চ ॥ 

অর্থাৎ বিষ জল জাত। বর্ষাকালে বিগলিত গুড়বৎ ক্রিন্ন পদার্থ হইতে বিষ উৎপন্ন 

হইয়া ইতস্ততঃ বিসর্পিত হয়। বর্ষাকাল গত হইলে প্রখর স্তর্যা কিরণে এই বিষ সমুহ বিনষ্ট 

হইরা থাকে । 

মহষি চরক বিষে;ৎপত্তির যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তদ্থারা স্পষ্টই অন্রমিত হইতে 

পারে যে, ইহা সপাদির উৎপত্তির বিষয়ীভূত নহে । আর দৃষিত বাম্পই হউক বা কীটাণুই 

১উক, উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ঠতর কোনও কারণ এ পর্য্স্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । 

এই ক্রিন্ন পদার্থ হইতে যেমন বাম্পাদি উৎপন্ন হয়-..সেই প্রকার মশকও জন্মিয়া থাকে ; 
স্থতরাং উহা নিজে ম্যালেরিয়া নহে অথবা উহার দংশন মাত্রেই যে ম্যালেরিয়া সশরীরে 
শনীরাস্তর্র্তী হর, এমন মনে করাও সম্ভবতঃ সঙ্গত নহে। তবে ইহা অস্বীকাধ্য নহে যে, 

কোনও ম্যালেরিয়া দূষিত দেহে দংশন করিয়! যি মশক সেই বিষ অন্য দেহে ঢালিয়! দেয়, তাহা 

হইলে “মশক দংশন” ম্যালেরিয়ার কারণ বটে। কিন্ত তাহা হইলে কেবল ম্য।লেরিয়ার নিমিত্ত 

মশক বংশ নির্বংশ না করিয়া! বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধের নিমিত্বও উহাদিগের বংশ 

লোপ করা স্ুসঙ্গত। 



৭৮, _.. রঙ্গপুর-াহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

মশক জাতিকে এই হিপাবে আমরা ম্যালেরিয়ার পরিচায়করূপে স্বীকার করি এবং বে 

স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেধা, সেই সকল স্থানে যে মশক অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যার, সে বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। যে হেতু যে সকল দৃব্য পচিয়া 
ম্যালেরিয়া জান্মে, তাহার পরিত্য ক্লাংশ হইতে মশক ও জন্মিয়া থাকে । 

ক্লেদসংবহলে দেশে জায়ন্তে মশকাদয়ঃ | 

রেদভান্চৈব রোগাশ্চ সম্তবন্থি বিশেষতঃ ॥ 

আমার বোধ হয় আঘুক্েদোক্ত £ই কথাগুলি নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে এবং, 

মা।লেরিয়র নিধন সাধনে মনকজাতির উচ্ছেদ না করিয়া যাহ!তে উহাদিগের উৎপত্তি নিবারিত 

হয়, তদ্দিষয়ে বন্ত্রবান্ হওয়া! সমধিক মাবধানতার কাধ্য। আমরা আশা করি এবারে ম্যালেরিয়ার 

কমিশনে এবিষয়ে সতুপদেশ লাভ করিব । 

ভোজরাজ বলেন - কাটা লক্ষবিধাঃ সপ্ন! মরুত্তেজোহম্ব-মুচ্চর!ঃ। 

জ্ঞেয়াঃ কর্ম-গুণৈ লোকে রোগারোগ্য-বিধায্সিনঃ ॥ 

পৃথিবী, জল, তেজ? এবং বাদুমণগডণে লক্ষবিধ স্ম্মা কাট বিচরণ করে । এই সকল কীট 
গুণ ও কন্ম দ্বারা রোগ এবং আরোগ্য প্রদান করিরা থকে । কাট।ণু আরোগাপ্রদ? এমন 

কথা হিন্দু বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যার নাঁ। কথাটা নিতাস্ত অলীক নহে। 

য্দি এমন কাটাণু থাকে যে, তাহার স্পশে রোগ উৎপত্তি হইতে পারে, ভবে যাহার সংস্পর্শে 

আরোগ্য বিধান হম্প, এমত কাটাণু থাকায় দোষ কি? আমার বোধ হয়, স্থানপরিবর্তনে 

যেরোগ আরোগ্য হয়__রোগারোগ্যকর কীটাণুই তাহার একমাত্র কারণ। আমি আরও 

বিণাস করি যে কালে এমন সুদিন উপস্থিত হইবে ঘে সময়ে কাটাণুকেই একমাত্র 

রোগারোগাকর উষধ বলিয়া পরিগণিত করা হইবে । অর্থাৎ শরীরস্থ যে সকল রোগারোগ্য- 

কর কাঁটাণু রোগজনক কাীটাণুর শক্তিবলে বলশৃম্ত হইয়া পড়ে সেই কাটাণুসমূহের বল 

বিধানের জন্যই 'উষধানুুসন্ধান আবশ্যক হইবে । আমার বিশ্বাস আঘরুর্বেদোক্ত অনেক 

ওঁষধই এই উদ্দেগ্তে বাবছত হইয়া থাকে ; কিন্তু সে সকল বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে । 

মহর্ষি বেদব্যাসও বলেন-__ 
- উদ্কে বহবঃ প্রাণাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ফলেষু চ। 

নচ কশ্চিন্ন তান্ হস্তি কিমন্ৎ প্রাণ-যাপনাৎ ? 

সুক্ষ্-যোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ। 

পক্মণোহপি নিপাতেন যেষাং স্তাৎ স্বন্ধ-পধ্যয়ঃ ॥ 

মহষি বেদব্যাস মহাভারতের শাস্তিপর্ধে রাজধম্মাধ্যায়ে কীটাণু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 

তীহীতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কীটাণু নামক পদার্থ টি ভারতের সর্বজনবিদিত বিষয় মধ্যে 

গণনীয় হইত এবং তাহার ব্রতিহাদিকত্বের মধ্যে যে নকল গভীর বিষয়ের প্রসঙ্গত: উল্লেখ 

আছে এমন ইতিহাসও জগতের অন্তত্র লিখিত হয় নাই। তিনি বলেন জলে, পৃথিবীতে এবং 



সন ১৩১৭, ২র সংখ্যা]. আয়ুর্ধবেদে ম্যালেরিয়া: ৭৯ 

কলসমূহে অসংখ্য প্রানী বিদ্যমান আছে। এমন কেউ নাই যে প্রাণ পারণের নিমিত্ত 

এই সকল কাঁটাণুর বিনাশ সাধন না করে: 'এই প্রাণা সমূহ এরূপ শ্ুগ্ম থে চক্ষুরাধি দারা 

ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ইহারা তকগম্য। কীটসমূহ এরূপ বিগ্বব্যাপী থে চগ্ষুর 

পলক নিক্ষেপেও লক্ষ লক কীটাণু বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

ভোজরাজোক্ত “আরোগ্যবিধারিনঃ” কথাটার অপেক্ষা ইহা মূলাবান্। বোবা 

বলিতেছেন যে প্রাণধারণের জন্য এই সকল পৃথিব্যপু-ফপণবিহাগী-কীট সমূহকে বিনাশ করিতে 

হর অর্থাৎ ইহাদিগকে শরীরন্থ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। শরার পোষণের জন্য যে কাটাণুর 

অ.বগ্তকতা আছে, এমন কথা 'হন্দুবিজ্ঞান ব্যতাত অগ্ভএ্র দেখিতে পাওয়া যার না। সব্বাপেক্ষা 

আশ্ধ্যের বিষয় এই যে আমরা নিরন্তর অনন্ত কাট-সমুদ্র মধ্যে নিনঙ্ছিত রহিয়াছি। ফাদলর 

সহিত--জলের সহিত- খাদ্যের সহিত এমন কি সমত্ত হন্দির দ্বারা অনন্ত কাঁটরাশি শীরস্থ 

করিতেছি- সেই কীটসমৃহ কোনও প্লে রোগ কোনও স্থলে আরোগা এবং কোনও স্থলে মৃত্যু 

পর্যন্ত উপস্থিত করিতেছে ; তথাপি আমরা তাহ'দিগের সত্তা অনুভব করিতে ৮ পারি না। 

প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা লক্ষ্য ষ্ট হইয়া কথান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। মহর্ষি 

চরকোক্ত বিষের উৎপত্তি দ্বারা আমরা দূষিত বাস্পমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এই বাম্প হইতে কোনও 

গীবন্ত কীটাণু জন্মিতে পারে কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই জীবনশূন্ত গুদ্ধিচ্দ 

কাটাণুকে আমরা অন্ুুমানপিন্দ করিয়া লইতে পারি বটে; কিন্তু কেখল অঙন্মানের 

উপর নিভর করিলে চলিবে না। আমাদের স্মরণ আছে বে এক্ষণে অন্থঘানের দিন অতীত 

»ইয়াছে-_বিজ্ঞানের প্রত/ক্ষ যুগে আমরা অবস্থান করিতেছি। 

মহধষি সুশ্রত বলেন “তিত্র চতদিধো ভূতগ্রামঃ স্বেদজা গুজোদিচ্জজ রায়ুজসংজ্ঞঃ 

স্বশতের টীকাকার স্বেদেজ শন্দে ভূবঃ শবীরস্ত চ সংস্বেদাদ্র্মোণো জাতঃ অর্থাৎ পৃথিবী এবং 

শরীরের উষ্ণতা হইতে বাহার জন্ম হয়, তাভাকে স্বেদজ বলেন। আমরা চরক এবং স্থঞ্ত 

হইতে ভূরি ভূরি বাম্পজাত কাট সম্বন্ধে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি; কিন্তু তাহার কোনও 

প্রয়োজন নাই । পরিপুষ্টদেহ-প্রবন্ধপাঠে পাঠকের ধৈর্যাচ্যুতির বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। 

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার তাত্পধ্য এই যে কোনও কুপদার্থ জলে পচিয়! ক্রিন্ন 

হইলে তাহা হইতে যে দূষিত বাষ্প বা কাঁটাণু উৎপন্ন হয়, তাহার এক প্রকারের নাম ম্যালেরিয়া । 

কুপদার্থ বলিবার উদ্দেশ্ত এই বে কোনও ভাল জিনিষ ভাল রকমে পচির! ভাল বাষ্প 9 ভাল 

কাটাণু জন্মিতে পারে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যদিও উহা এ পর্য্যন্ত আবিগ্কত হয় নাই ; কিন্তু হিন্দু 
বিজ্ঞানে এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। এই সকল পচনশীল পদার্থ এবং পচনক্রির়ার তারতণ্যান্ু- 

সরে বাম্প বিশেষ অথবা কাটাণু বিশেষ যে কি প্রকারে জন্ম লাভ করে-__বিজ্ঞানের দৃষ্টি এখনও 

ততদুর অগ্রসর হয় নাই। নদ নদী কুলে-_সমুদ্রতীরবর্তী স্থান সমুহে-_পার্বত্য প্রদেশে বা 

অরণ্য-সন্নিহিত স্থানে বিগলিত পদার্থ সমূহ দ্বারা এইরূপে স্থান স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্যকর হহয়! 

থাকে । সম্প্রতি বৈদ্ভনাথ চুণার প্রস্তুতি স্থান এইরূপে ম্যালেরিয়া পূর্ণ হইয়াছে। 



৮০ : রঙ্গপুর-মাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

আমাদের দেশে পচনণীল পদার্থ মধ্যে পাটকে আমরা প্রথমশ্রেণা মধ্যে গণনা করিতে 

পারি। সম্ভবতঃ পাটের অবাধ কৃষি প্রচলিত হইবার পূর্বে এতদ্দেশে ম্যালেরিয়ার এমন 
প্রকোপ ছিল না। যে সকল স্থানে পাট পচান হয়, সে জল প্রায়ই স্নানাদির জন্য ব্যবজত্ 

হইয়া থাকে । ব্যবহৃত না হইলেও এই দূষিত বাষ্প বাতপ্রবাহ বিসপিত হওয়াতে, বায়ুরাশি ও 
কলুষিত হয়। এই বাম্পমগুলে যে সকল কীটাণু অবস্থান করে, তাহারাও সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া 

ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়াইয়া দেয়। 

প্রতিগ্রামেই জলাশয় সমূহের যেমন দুরবস্থা, তাহাতে আমরা ইহাদিগকে দ্বিতীয় কারণ 

মধ্যে গণনা করিতে পারি । এই জলাশয়গুলি বর্ষান্তে জলশুন্ত হয় এবং ইহা হইতেও দুষিত বাগ 

উদ্ভূত হইয়া থাকে । গ্রামস্থ ধনবান ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে ইহা নিঝরণ করিতে পারেন 

বটে; কিম্ক এমন সদিচ্ছা কাহার হয় বলিয়া বোধ হয় না। 

জীবদেহটিকেও আমরা তৃতীয় কারণরূপে নিদ্দেশ করিতে পারি । আমরা পূর্বে বলিয়াছি 

যে শরীরের স্বাভাবিক ব্যাধি নাশের একটা শক্তি আছে; কিন্তু আমরা এই শক্কি ক্রমেই 

হারাইতে বসিয়াছি। বিশ বৎসর পৃর্ধে আমরা যেমন ছিলাম, এখন অ।র তেমন নাই । দিন 

দিন সকলে কগ্ণ-__অকর্মনণ্য ও শক্তিশৃন্ত হইয়া পড়িতেছি। প্রাকৃতিক নিয়ম ত্যাগ করিয়া 

কেবল কৃত্রিমোপায় অবলম্বন করাই তাহার কারণ বলিয্না বোধ হয়। আমরা যাহাদিগকে 

অশিক্ষিত বর্ধর বলিয়া গ্রণা করি, সেই সকল পার্বতা ব! ইতর শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের 

শরীরের গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ইহা অনায়াসে বুঝিতে গারি। আরও বুঝিতে পারি 
যে ইহারা যেরূপে বাস করে__ইহাদের শরীরে যেমন নহে-তেমনটি করিতে গেলে 

সভ্যপমাজ অগ্নকাল মধ্যে নিম্ম্ূল হইবে। শরারের কোনও অংশবিশেষকে নিশ্চলভাবে 

রাখিয়। দিলে তথ।কার শিরান্নাযু সমূহ অকন্পণা হইপনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে-__-আর সমস্ত 

শরীরটাকে নিশ্চল করিয়া রাখিলে তাহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থিযীরূত 

না হইলেও বুঝিয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব হয় না। 

সৌভাগ্যের বিষয় এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ব্যায়াম চচ্চার প্রতি মনোযোগী হইয়া বিগ্যালয়ে ব্যায়াম 

শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন) কিন্তু আমার বোধ হয় যে শরীর-ধশ্মের তারতম্য।নুসারে এক 
প্রকারের ব্যায়াম সকলের পক্ষে -উপযোগী হইবে না । 

আহারকে আমরা চতুর্থ কারণরূপে গ্রহণ করি । পর্বের সহিত তুলনা করিলে এক্ষণে 
আমরা চিরছুভিক্ষ মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। অনেকের ভাগ্যেই পেট ভরিয়া 

খাওয়া ঘটে না। ঘটিলেও পুষ্টিকর থাগ্ঠ খাইবার শক্তি অতি অন্ন লোকেরই হইয়া থাকে। 

সুতরাং পোষণাভাবে শরীর সহজে রোগাক্রান্ত হয়। আবার সকলের পক্ষেই 

সকল থাস্ত উপযোগী নহে। যাহার জন্য যেরূপ আহার প্রয়োজন, তাহা অনেকের 

ভাগোই ঘটে না। 

আমার বোধ হয় যদি গবর্ণমেন্ট দয়! করিয়া! পাট প্রভৃতি পচাইবার একটা নিদিষ্ট স্থান 



সন ৯৩১৭, ২য় সংখ্যা ) আয়ুর্ষেরদ ম্যালেরিয়া ৮৯ 

নির্দেশ করিয়া দেন পচ্যমান পাট সমূহ হইতে উপ্গত বাষ্প দ্বারা যাহাতে বাবু মগুল দুষিত | 

ন। হইতে পারে, তাহার স্বব্যবস্থা করেন _জলাশয় সমূহের সংস্কারে গ্রামবাসীদিগকে বাধা 

করিতে পারেন-যাহাতে পেট ভরিয়া খাইয়া সকলে স্বচ্ছন্দচিন্তে ও নিব্বিদ্ে যথে।চিত অঙ্গ 

পরিচালনা করিতে পারে, তাহার সুযোগ করিয়া দেন, তাহা হইলে কিছু দিন পরে ম্যালেরিয়া 

হইতে দেশ মুক্তিলাভ করিতে পারে৷ কিন্তু এতটা করিলেও যে মা।লেরিয়া একেবারে 

দেশ ছাড়া হইবে, এমত আমরা মনে করিনা । রেলপথ বিস্কৃতির সহিত স্বভাবজাঁত পর়ঃপ্রণ।লী 

সমৃহ সঙ্ধীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে । এক্ষণে নদনদী সমৃহ তেমন দেশ ভাসাইয়া দেশের ময়লা 

ধৃইয়া লইয়া যায় না। যদিও এক্ষণে আমরা ক্রমশঃ তেজক্ক মলের সমীপবন্তী হইতেছি বলিয়। 
স্বভাবিক বৃষ্ট পাতের আংশিক হানি ঘটতেছে সতা, তথাপি ইহা অস্বীকার্ষ্য নহে যেরেল 

পথে সেতুবগ্ধনাদি জনিত সক্ধীর্ণতা ও নদনদী সমুহের দৈহিক অবনতির অনেক সাহায্য করিয়! 

আমিতেছে। এ সকল উপেক্ষ। করলেও মিউনসিপালিটাকে আমরা কোনও প্রকারে ত্যাগ 

করিতে পারি না। যেখানে মিউনিসিপালিটী আমরা দেখিতে পাই-_সেই স্থানেই ম্যালেরিয়া 

_-সেই স্থানেই কলেরা--বসন্ত__প্লেগ--টায়ফয়েছ! একটু অন্ুসক্ধান করিলেই জানিতে পারা 
বার যে পন্নীগ্রাম মপেক্ষা এই সকল রোগ সহরে কিছু ঘনিষ্ঠ ভাবে গতায়াত করে এবং 

অনেক স্থলে সহর হইতে এই বিষ সংক্রমিত হইনা পলীগ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যেখানে 

দিউনি!সপালিটীর শ্রেষ্ঠ সংস্কার__সেই কলিকাতা মহানগরীতে রাজাসন তলে--কত লোক 
নিত্য বসন্তরোগে প্রাণ হারাইতেছে-_নিত্য প্লেগ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে--শুনিতে পাই সম্প্রতি 

বেরিবেরি নামক এক পর্বনাশিনী এই সকল দুরস্ত রোগের সহিত আদিম জুটিয়াছে এবারে 
মার রক্ষা নাই_-এক আগুণের জালাতেই সকলে ব্যন্ত--তাহার উপর এমন জোর বাতাস 

বহিলে সব ছারখার হইবে । | 

আবার কেহ কেহ এমনও অনুমান করেন যে ভার হীয় জল রোগ জনক কাটাণুতে পূর্ণ_ 
বরং জল রাশিকে ভারত হইতে দূরীভূত করা সম্ভব যোগ্য হইতে পারে, তথাপি কাঁটাণু দুরী- 

করণ সম্ভবনীয় নহে। কিন্তু আমার বোধ হয় আবজ্জনা রাশি পার! নিম্নভূমিকে সমতল 

করিবার উপায় বাহার মন্তিক্ষে সর্বপ্রথমে আবিভূতি হইয়াছল, তিনিই কাটাণু বন্ধনের 

প্রধান সহায়। যদিও এমন আবঞ্জনা অল্প বিস্তর চির দিনই চলিয়া! আমিতেছে এবং চলিতে 

থাকিবে, তথাপি পূর্ববকালে উহ! বাহিরে জমাইয় শুকাইয় দগ্ধ করিবার নিয়ম ছিল) এক্ষঙণ 
মৃত্তিকা তলস্থ হইয়। উপরে বারুমগুলকে যেমন দূষিত করিরা থাকে, মৃত্তিকাভ্ান্তরস্থ জল- 
প্রবাহে শোষিত হইয়া সেইরূপ জলরাশিকেও দূষিত করেন যদি এ সকল দুরীভূত না 
হয়--সংস্কারের মূলেই ভুল রহিয়া যায়__তাহা হইলে কমিশন বসিক্ন। কি প্রকারে দেশের 

স্বাস্থ্য রক্ষা করিবে? আগুণে হাত রাখিয়া পুড়িবে ন মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে যে ফল 

হয়__-মামরা এই কমিশনে তর্ধিক কোনও ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না। 

শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী । 



আসামী কামান । 

কিলবরণ কোম্পানীর অগন্ততম অংনাদার লগ্ন নিবাসী হযুক্ত সিমসন্ (৬. 510939). 

1:২0.) সাহেব দুইটি কামানের খোদিত লিপির ছাঁপা পাঠেদ্জীরের নিমিত্ত আমার নিকটে পাঠা- ॥ 

ইয়া দেন। স্বর্গীন্ন ডাক্তার ব্রকের অনুপস্থিতি কালে ছাপা ৪ইটি পড়িবার ভার আমার উপর 

পড়ে । পরে ডাক্তার এনানাডেলের 1) টি ডা) 10510134১70, ১০) সহায়তায় 

নৃত্তন ছাপা ও ফটোগ্র।ফ আনাইবার চে! করিয়াছিলাঁম। কিলবরণ কোম্পানীর কলিকাতার 

অধ্যক্ষ ঈযুক্ত এস্টন্ 7২ 1১, /১517101, 15৯7 সাহেবের নিকটে ঢুইখানি নৃতন ছাপা ও এক 

খানি ফটোগ্াফ সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভ্রীপন্ত সিমসন্ সাহেবের মতে ই কামান দুইটি 

আসামের দিখু নদীর গঞ্ডে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু দিখ নদীর কোন্ স্থানে ইহা পাওয়া গিয়াছিল, 

তাহা তিনি জানান নাই। প্রবন্ধের সহিত মুদ্িত চিত্র সিমসন সাহেব কর্তৃক প্রেরিত 

ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্থত হইয়াছে । বৃহৎ কামানটি সম্ভবতঃ পিশ্তল্ নিম্মিত; কারণ বহুকাল 

নদীগর্ভে নিমজ্জিত থাকা সন্ধে ইভা অগ্যাপি মস্কন রহিয়াছে । ইহাতে ছুইটি বিভিন্ন 

খোদিত লিপি আছে £__ 

(১) পার্শী ভাষায় দুই পংক্তিতে খোদিত লিপি। 

(২) বাঙ্গাল! অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ভাষায় দুই পংক্তিতে খোদিত লিপি । 

দুর্ভাগা বশতঃ পার্শী খোদিত লিপিটি ক্ষয়প্রাপ্ূু হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র নিম্নলিখিত 
ংশ পাঠ করা যায় £-- 

(১) বাদ্সাহ আদিল শাহ আলম বাহাদুর। 

(২) সনাহ ১১২৪ ॥ 

“স্ুবিচারক রাজা শাহ আলম বাহাদর,...সন ১১২৪ |” 

হিজরী ১১২৪ ১৭১২ খৃষ্টাব্ের সমান । শাহ আলম বাহাছুর আওর|ঙগজেবের জোট পুত্র 

১৭০৭ খুষ্টাে তিনি সিংহাদন অধিরোহণ করেন এবং ১৭১২ খৃষ্টান্দে তাহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীর 

খোদিত লিপিটি গভীরভাবে উৎকীর্ণ। যথা £-_ 

(১) শ্রীস্রীস্থগর্ণ ১) নারায়ণ দেব স্বৌমারেশ্বর গদাধর সিংহেন জ (২)। 
(২) বনম জিত্বা গুবাকহট্রমিদ মস্ত্রং প্রাপ্পং শাকে ১৬০৪ ॥ 

“সৌমার দেশাধিপতি শ্রীপ্রীস্বর্গনারায়ণ দেব গদাধর সিংহ গুবাকহাটীতে ( গৌহাটীতে ) 
যবন জয় করিয়া! এই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ 

০০১ ০২০২2 ১২২০-5ল5র ২৭ পিস পস্টি 

৯1 স্থ্গ ২। য। 
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সন ১০১৭, ২য় সংখ্যা] আসামী কামান। ৮৩ 

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, গদাধর সিংহ কক ১৬৮১ (৩) খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানগণ 

গৌহাটী হইতে চিরকালের জন্য বিতাড়িত হইয়াছিল, তখন এই কামানটি তাহার হস্তগর্ত 
হইয়াছিল । 

শ্রীযুক্ত গেট্ সাহেব এইরূপ খোদিত লিপিধুক্ত 2ইটি কামানের বিষয় তাহার ইতিহাসে 
উল্লেখ করিয়।ছেন ; কিন্তু তাহাতে কোন পার্শা খোদিত লিপি নাই । পার্শী খোদিত লিপি 

হইতে জান! য়ায় বে, এই কামানটি মোগল পান।জোর তোপখানার একটি বিশিষ্ট কামান 

বলিয়৷ পরিগণিত হইত। ইভা যে মুসলমানগণ কনক পুনচদ্ধ(ত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে । কিন্ত গেট্ সাঠেবের ইতিহাসে ১৭১১ খুষ্টান্সে মুসলমানদিগের সহিত 

যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই । হীধুক্ত গেট সাহেব আহোমজ[তির ইতিহাস অন্ুঙ্গানে ব্রতী আছেন 

এবং এ পর্য্যন্ত যতদূর সন্ধান পাওরা গিঞাছে, ততসমুদরহই ইতিস্থান রচনা কালে বাবার 

করিয়াছেন । দ্বিতীপ্ন খোদিত লিপিট মপেক্ষাকত প্রাচীন। ইহাতে বে তারিখ আছে, 

[হা হইতে জানা যায় বে, ইহা ১৫৬০ শকানে অর্থাৎ ৯৮১৮ খষ্টানে নিশ্মিত হইয়াছিল। এই 

বতসরে বাঙ্গলার স্ুবাদ[রের আদেশ অন্দরে মুসলগান দৈশ্ত কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের 

সহিত আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই সময়ে প্রতাপসিংহ ওরফে জুসেংফা অথবা রুদ্ধ 

র্ননারায়ণ দেব আসামের রাজা ছিলেন ()। কিন্তু খোদিত লিপিতে নাম অন্ত গকারে 

পিখিত আছে । যথা সন্তস্বর্গনারায়ণ দেব। ইভা ঢাকার জমিদার সত্রজিতের নাম হইতে 

পারে না; কারণ তাহ! হইলে তারিখের গরমিল হয় (৫)। সত্রজিং সৈয়দ আবাবকৃর ও 

নরদ হাকিম নামক মুনলনান দেনানায়কদ্বরের পহিত ১৯৫ খষ্টান্দে আসম আক্রমণ 

করিয়ছিলেন ও কিছুকাল পাগুগা ও গৌহাটার থানাদার নিদুক্ত হইয়াছিলেন। স্থহরাং 

বর স্বর্গনারায়ণ বোধ হয় প্রতাপপিংহের মার একটি নান। োদিত িপিটর পাঠি- 

“সৌমারেশ্বর শ্রী্রীস 

তত (সত্র) স্বর্গনারায়ণন্ত শাকে ১৫৬০ ॥ 

সৌমারাধিপ্তি লীগ্গীসত্রনারারণ দেবের (রাজত্বকালে ) ১৫১০ শকান্দে (নির্মিত হইল )। 

পৌমার আসামের অতি প্রাচীন নাম। আম বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের' রঙ্গপূর শাখার 

পত্রিকায় এই নাম দেখিয়াছি । 

পূর্বে স্বর্ণনদীং বাব্ৎ করতোয়া চ পশ্চিমে 

দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচলঃ । 

প্রস্তারে চৈ ব্যাসান্ধং যোজনানাঞ্চ পঞ্চকম্ 

অধুতত্রয়ঞ্চ ত্রিশ্রোতঃ পঞ্চোন্ভব তথা দশ 

অষ্টাকাণঞ্চ সৌমারং যত্র দ্রিকৃকরবাসিনী ॥ (১) 

23, :.095105 17115001501 55201705101, 45. 1010. 05195. 5. 1010 0. 105. 

৬। যোগিনী তন্ত্র ১*ম পটল, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক| ৩ ভাগ হয় দংখ্য! ৫৮ পৃষ্ঠ।। 



৮৪ _.. রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিনৎ পত্রিকা 

গত বৎসর পৌষম!সে উত্তরবঙ্গ -সাহিত্য-সন্মিলন উপলক্ষে গৌরীপুর গিয়াছিলাম। তথায় 

মাননীয় ইাদক্ত রাজা প্রভাতচন্ত্র বড়,য়া বাহাছুরের প্রাসাদাঙ্গনে ছয়টি প্রাচীন কামান দেখিয়া- 
ছিলাম। এই ছয়টির মধ্যে চারিটি খোদিত লিপিযুক্ত। রাজা বাহাদুর বাঙ্গালী কায়স্থ 

বংশোৎপন্ন। তাহার পূর্বপুরুষ মোগলসঘ্বাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক কানন্গো নিযুক্ত হন। ইনি 

সম্ভবতঃ ইসলাম্ খন ফতেপুরী বা সেখ কাশিমের সহিত আসাম যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। 

বাদশাহ নামা অনুসারে সৈয়দ আবাঁবকর, মেখ কাশিম যে সময়ে বাঙলার সুবাদার ছিলেন, 

সেই সময়ে হাজোর ফৌজদারি ছিলেন ও আস|মরাজা আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদ্বরের 

বাটাতে অনেকগুলি লনদ ও ফরমান আছে, কুচবেহার জেন্কিন্স বিগ্ভালয়ের পারস্তাধ্যাপক 

মৌলবী মহাম্মদ হালিম ও আমি এই গুলি.পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু রাজ! বাহাছরের দে ওয়!ন 

হীয্ত দ্বিজেশ্চন্দ্র চক্রবর্ভী এম, এ, (ব, এল, মহাশয় জানাইলেন যে এই সমস্ত দলীলাৎ পূর্ধে 

অন্থুবাদিত হইয়াছে ; বাহল্যভগে উহার বিবরণ সংগ্রহ করি নাই । যতদুর স্মরণ হয় রাজা বাহা- 

দরের নিকট জাহাঙ্গীর হইতে ফর্+খ/সয়র পর্ম্যন্ত সমস্ত মোগল বাদশাহের ফরমান আছে। 

গৌরীপুরের কামানগুলি সম্বন্ধে রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান শ্রীযক্ত দ্বিজেশ্চন্্ 

চকুবর্তী মহাশয়ের নিকট হইতে নিয় লিখিত ঘটনা শুনিয়াছি। তদনুনারে রাজাবাহাছবরের 

পুর্বব পুরুস বীরচন্দ্র যে সময়ে গদীনলীন ছিলেন, সেই সময় এই কামানগুলি ছাতাগুড়ী নদীর 

গর্ভে পাওয়া গিয়াছিল। বীরচন্ত্র ১৮০৮ গ্রীষ্টান্ে গদা আরোহণ করেন ও তিনি স্বপ্নে কামান 

গুলির অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে সর্ধঘমেত সাতটি খোদিত লিপি 

যুক্ত কামানের কথা আছে। ইহার মধ্যে চারিটি রাজা প্রভাতচন্ত্র বড়,য়া বাহাছরের, ঢইটি 

ভাগলপুরের জমীদার যুক্ত সৌরীন্দরমোহন সিংহের ও একটি কলিকাতা মিউজিয়মের । 

ইহার মধ্যে গৌরীপুরের রাজবাটীর একটি কামান সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীনতা অনুসারে 

গোৌরীপুরের রাজবাটার আর একটি কামান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ভাগলপুরের 

একটি কামান ইহার পরে স্থান পাইয়াছে। কলিকাতা মিউজির়মের কামানটি আহোমরজ 

গদাধর সিংহ কর্তৃক মোগলদিগেব নিকট হইতে অধিকৃত হইয়/ছিল। গৌরীপুর রাজবাটার 

একটি কামানে প!রপিক ভাষায় সিকৃস্ত অক্ষরে একট ক্ষুদ্র খোদিত লিপি আছে। কিন্ত 
“নেক্তার” অভাব বশতঃ উহার পাঠোদ্ধার একরূপ অসম্ভব । কুচবেহারের মৌলবী মহাশয়ও 

ইহা পাঠ করিতে পারেন নাই। এই কামানটি ও ভাগলপুরের আর একটি কামান প্রাচীনতা 

অনুসারে সর্বশেষ স্থান পাইয়াছে। | 

(১) শের সাহের কামান -- 

গৌরীপুর রাজবাটীর ছয়টি কামানের মধ্যে একটি কামান আসামের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। 

ইহাতে আরবী ভাষায় যে থোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে আফগান সাআজ্যের 

পুন: প্রতিষ্ঠাতা শের শাহের রাজ্যকালে এই কাঁমানটি নিম্মিত হইয়াছিল। গত বৎসর ঢাকা 

জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমায় দেওয়ানভোগ গ্রামে শের শাহের আর একটি কামান 



সন ১৩১৭, ২য় সংখ্যা ] রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

চিত্র নৎ ৪৪ ।॥ 

ভাগলপুর ঝাওয়া কুঠিতে রক্ষিত আসামী কামানদ্রয় । 

চির নং ৪৫ । 

ভাবুতীয় চিল্রশালায় রক্ষিত মাসামা কামান । 

চিত্র নৎ ৪৬1 
ভারতীয় চিত্রশালার রক্ষিত আসামী কামানের পারশিক লিপি । 





সন ১৩১৭, ২য় সংখ্যা ] আমামী কামান। ৮৮৫ 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই কামানটি পিত্তল নিশ্মিত) সথতরাং ইহার খোদিত লিপি অপেক্ষাকৃত 

ম্পষ্তর আছে। সম্গুতি পূর্ববগের শিক্ষা বিভাগের এপুক্ত ট্টেপলটন সাহেব (11.1:.3171)10- 
(00) 15৯৫.) 13০ 4৯, 13, ৯০) এই কামান ও অপরাপর কামান গুলির বিবরণ এপিয়াটিক্ 
সাইটার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঘে চিত্র প্রকাশ করিয়।ছেন, তাহাতে 

খোদিত লিপিটি সুপাঠ্য হইয়াছে । গৌরীপুরের কামানটি লৌহনিম্মিত ও জল লাগিরা ইহার 
অধিকাংশ অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে । উত্য় কামান একই বাক্তির তত্বাবধানে ও বোধ হয় 
একই বৎসরে নিশ্মিত। এযুক্ত গ্টেপলটন সাহেব আম!কে পুব্বে হহার একখানি চিত্র দিয়া- 
ছিংলন, তদভাবে বোধ তয় গৌরীপুরের কামানের খোদিতলিপি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে 
পারিতাম না। দেওরানভোগের কামানটিতে তাগিখ ও নি্মতার নাম সম্পণ আছে, কিন্ত 

৬ কামানাটতে ইহা প্রান নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই গুহটি কামানহই নৌধুদ্ধে ব্যবহৃত 

হইত) কারণ এতছুভয়েয় পশ্চাংভাগে এক একটি স্থুণা্থ কীলক আছে; কেবণ গৌরীপুরের 

কামানটিতে ইহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিরাছে। কামানট চারি ফিট সাড়ে নম হঞ্চি দাঘ। 

খোদিত লিপি £ 

দর আহদ্ বাদশাহ আদিল শেরশাহ খল্পদা আল্লা 

মুলকহো ওয়া শাল্তানহো | দর তারিখ নহসদ্ [ চেহন্ 

সহ] আমল সৈয়দ আহম্মদ রুমী । 

শের শাহ আদিল (7) কন্দরজাহান্ 

নান নেকরেম্ ব মানদ্ জাবেদান্। 

স্ুবিচারক রাজা শের শাহের সমরে ঈশ্বর তাহার রাজ্য ও রাজত্ব স্থায়া করুন, নৈয়দ 

আহম্মদ রুমী, (এই কামান) ৯৪৯ সম্বৎসরে [নম্মাণ কারন। শেরণাহ পুথিবীর মধ্যে 

সুবিচারক ছিলেন, তাহার স্থৃযশ যেন চিরস্থায়া হয়”? । 

গৌরাপুরের কামানটিতে “তারিখের? পরো “ন্হমদ্” ব্যতীত জন্য কোন কথা নাহ । 

কিন্তু হিজরী ৯০০ অন্দে শের শাহ জন্মগ্রহণ করেন নাই | সুতরাং প্রেপলটন্ সাহেবের ফটো- 

গ্রাফ না পাইলে তারিখের উদ্ধার সাধন হহত না। তারিখ হহতে জানা :যাইতোছে যে, ইভা 

বাঙ্গালার শ/সনকর্তী খিজর গা যে বৎসরে শেরশাহ কর্তৃক পদচ্যুত হন, তাহার পর বৎসরে 

নিম্মিত। হিজরী ৯৪৬ অন্দে অর্থাৎ ১৫৩৯ খুষ্টান্দে শেরশাহ মোগলদিগের নিকট হইচ্ত 

গৌড় উদ্ধার করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশ কতকগুলি বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত করেন ও 

প্রত্যেক জেলা শ।সন করিবার জন্ত এক একজন আমীর নিযুক্ত করেন। ঢাকার কামানটিতে 

উহার ওজন সংখ্যা এভৃতি পিখিত আছে; কিন্তু গৌরাপুরের কামান আর কিছু দেখিতে 
পাই নাই (৭)। 

7, 0]. 2,১13 6৮ 5017165 ৮০]. ৬, 7. 308 টি, ৯৬], 



৮৬ রঙ্গ পুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

(২) এই কামানটি লৌহ নিশ্মিত ও বোধ হর স্থলবুদ্ধে বাবহ্ৃত হইত। ইহা তিন ফিট, 

নব ইঞ্চি দীর্ঘ ' ইহার মুখের ব্যাস মাড় চা ইঞ্চি । ইহাতে চাবি পাঁচ পর্থন্ত অতি 

কদর্মা সিকৃস্ত অক্ষর আছে। ইহার শেমের পর্থজ্জতে কোন রাজা ২১ রাজ্যাঞ্কচ £“সনহ ২১? 

বাতাত আর কিছুই পাঠ করাবার না। এই খোপিত লিপি যদি কেহ পাঠ করিতে পারেন 

তাহা হইলে কোন নুতন তথ্য আবিদ্ধত হইলেও হইতে পারে। টাকার একটি কামানে 

মা'বুদ থা নামক বাঙ্গালার জনৈক নূতন শাসন কণ্তার নাম আবিষ্কত হহয়া:ছ (৮)। 

গৌরীপুরের চারিটি কামানের মধ্যে এইটি ব্য চীত অপরগুণি ঝা সুগধুক্ত। 
(৩) রঘুদেব নারায়ণ রায়ের কামান 15 

ধাতারা উত্তরবঙ্গের হতিহাস সন্ধে আলোচনা কিয়/ছেন তীশ্গারাই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 

কো৮জ15 অতি অন সনরের মধ্যেই অতীব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গে যখন সুরা ও 

কররাণা স্ুদতানগণ মোগনদিগের সহিঠ যুদ্ধে ব্যাপুত, তখন কোচঢজাতি ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গে 

স্বাধিকার প্রসারণে ব্যাপুত। মোগল সাখ।জ্যের সামা যখন ব্রঙ্গপুতীর পর্য্যন্ত গসারিত 

হইয়াছিল, তখন শারভূমি হইতে প্রাগজ্যোতিষপূত্র পগ্যন্ত কোচজাতির ক্ষমতা অপ্রতি- 

হত (৯)। কোচরাজ্যের স্থাপয়িতা বিশ্বসিংহের ছুই পুত্র, নরনারারণ ও শুক্রবজ। এই 
শুরুধবজ ক্ষিপ্রগতির জন্ত উত্তরবঙ্গে “চিলরার়” আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন (১০)। রঘুদেব 
শুরুধবজের পুক্র ও কেচিরাজ্যের সব্বনাশের মুপ। কথিত আছে নরনারায়ণ জীবনের 

প্রথম।বন্থার অপুভ্রক ছিপেন ও তি'ন ভ্রাহুপুল রঘুদেবকে উত্তরাধিকারী করিবার মানস 

কারয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় নারায়ণ একটি পুত্রসন্তান লাভ করার রঘুদেবের ঈর্যাগি প্রজলিত 

ইইর়া উঠে। তিনি রাজালাভের আশায় জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বিবাদে প্রবৃন্ত হন। দরঙ্গের 

রাজগণের বংশাবলী অনুসারে নরনারায়ণ বা মপদেব রখুদেবক সঙ্কোণ নদের পূর্ববপা রস্থ্ 

ভুভাগ দান করিনাছিলেন (১১)। নরনারায়ণের মৃক্াণ পর রঘুদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করিরা 

স্বনামে মুদ্রা মঙ্ষিত করির়াছিণেন। কলিকাতা মিউজিমে এপসিরাটিক্ সোসাইটা প্রদত্ত 

রঘুদেব নারার়ণের তিনটি বৌপামুদ্রা আছে। এহ মুদ্রালিপি বঙ্গাক্ষারে ও সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত 2 

প্রথম পৃষ্ঠ । 
(১) আজ 

(২) রঘুদেব না 

(৩) রায়ণ ভূপা 

(৪) লস্য সাকে 

(৫) ১৫১০ 

৪. 11১0 1১, 369. 9.1, 4, 5.7. 1893, 1. 6. 568. 
১%। অসমীয়! উচ্চারণে ''চিল রায়" “শিলরায়' হইবে। 11, 02165 11150970045), 7982 6০, 
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সন ১৩১৭, ২য় সংখ্যা ] আসামী কামান। 7৮4 

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ | 
(১) জ্রাঞ 

(২) হরগৌরী 

(৩) চরণ কম 

(৪) ল মধুক 

(৫) রুস্য 

গৌহাটার নিকটবর্ভী হাজুঞামে মাধৰ হয়গরীবের যে মন্দির আছে, হাহ! পুণের নারায়ণ 

নিশ্ম(ণ করিয়া দিয়াছিলেন। গোৌরাপুরের রাজ বাহাছারের কামানগুলির মাধো দুইটি বাবুদের 

নারায়ণের রাজাকালে নিম্মিত। রাজা! প্রভাতচন্দ্র বড়রা বাভাছুরের অন্পশালায় রখাদেব 

নারারণের আমলের দুইটি কামান আছে। ইহার মধো একট বুঙদাকার ও সম্ভবত? স্থলঘাদ্ছে 

ব্যবহৃত হইত। ইহার মুখে একট ব্যাদমূধ আছে ও অগ্রিগ্রদান কগিবার ছিদের নিকও 

একটি লৌহময় শুক আছে। খোদিত লিপি £ 
“রী ীরঘুদেব নার রায়ণস্য :-স (ক) মং ১৫১৪ অর্থাৎ ১৫৯২ খ্ান্দে এই কামান 

নিশ্মিত হইয়াছিল । ইহার দৈর্ঘা ৭ ফিট ৪ ইঞ্চি ও মুখের ব্যাস ১১ ইঞ্চি 

(৪১ রঘ্দেব নারায়ণের কামান । 

গৌরীপুর রাজবাড়ীতে রথুদেব নারায়ণের যে ছে'ট কামানটি আছে, তাহার খোদধিত পিপি 
আগামের ইতিহাস সঙ্গলন জন্য অত্যাবশ্তকীর। এই কাঁমানটি দ্বাদশকোণণক্ত ও ইহার 

রা ৪ ফুট ৬২ ইঞ্চি, মুখের ব্যাস ৫১ ইঞ্চি । কোণধুক্ত কামানের ব্যবহার পুর্বে ছিল। 

কামানটি ব্যতীত আর একটি কোণধক্ত কামান দেখিরাছি। ইভা এক্ষণে কলিকাতা, 

নিত আছে ও পেশোয়ার নিকট হইতে ইংরাজেরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অধিকার করিয়াছিলেন । 
খোদিতলিপি £-- 

“শ্রীত্রী রঘুদেব নারারণ কারিত মিদং সক ১৫১৯ অর্থাৎ ইহা ১৫৯৭ খুষ্টানে নিশ্মিত 

হইয়াছিল। শ্রীপক্ত গেট, তত্প্রণাত আসামের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, রঘুদেবনার।য়ণ 

১৫৯৩ খৃষ্টার্ধে কালপ্রাপ্ত হন (১২)। তিনি দরঙ্গের রাজাদিগের বংশাবলী অবলদ্ধন করিয়া 

একথ| বলিয়াছেন, ; কিন্ত এই কামানের খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে,রুদেব ১৫৯৭ 

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন । টস 

(৫) জয়ধবজলিংহের কামান । 

গতবর্ষে স্বরস্বতী পুজার সময় ভাগলপুরে বিখ্যাত উকীল ও জমিদার ৮ সুধ্যনারারণ মিংভের 

বাটীতে ছুইটি কামান দেখিয়াছিলাম। স্থ্যনারায়ণ বাবুর পুল্র হীধুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ 

মহাশয়ের নিকট জানিলাম যে, গঙ্গাতীরে কামান ছুইটি বহুকাল যাবৎ. পড়িয়া আছে। রম্য 

নারায়ণ বাবুর বাড়ীর নাম “বাওয়া কুঠী,” ইহার নিকটেই একটি প্রাটীন গোর আছে । 
শোক টিটি শশী 

[2 0,48৯ 87 78935 ৮81৮7505394 5 08105 [1156019 01 /$352517), 0. 92. 



৮৮ _ রঙ্গপুর-সা হিত্য-পরিধৎ পত্রিকা । 
সম্ভবতঃ কোন ফৌজদার ব1 স্থবাদার এইখানে বাস করিয়াছিলেন। কামান ছুইটি আসাম 

হইতে আনীত হইবার'পর তীহার আবানস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে মোগল সাম্রাজ্য? 

শেষ দশায় ইহা আর ব্যবহৃত হয় নাই। “ঝাওয়া কুঠী''তে ছুইটি কামান মাছে ও ইহার 
মধ্য একটিতে তিনটি ও অপরটতে একট খোপিত পিপি আছে। প্রথমটতে ঠিনট খোদিত 

লিপি আছে, একটি সংস্কৃত ভাষায় ও দুইট পারদিকে | খোদিত লিপি ৫ 

(ক) | 
(১) শীস্রী স্বগরদেব জয়ধ্বজেন মহাঁরাজেন যবন 

(২) জিত্বা গুবাকহাট্রা!ং ইদং অস্ত্রং গ্রাপ্তং সক ১৫৮০ | 

শাহজাহান সিংহাসন্ট্যুত হইলে কোচরাজা প্রাথনারায়ণ 'ও আহোমরাজ জয়ধবজ সিংহ 
১৬৫৮ খুষ্টান্সে গৌহাটী আক্রমণ করিয়াছিলেন। গৌহাটার মুসলমান ফৌজদার পলামন 

করায় (১৩) আহেমর।জ বিনাধুদ্ধে গৌহাটী অধিকার করেন ও মোগলদিগের কুড়িটি কামান 
হপ্তগত করেন। খোদিত লিপি হইতে প্রমাঁণ হইতেছে যে, এই কামানটি উল্লিখিত বিংশতির 

মধ্যে অন্যতম । | | 

(খ) এই পারসি খোদিত লিপিটি আকারে অপেক্ষাকৃত বুহৎ ও একখানি পিস্তল সত্রের 
উপরে লিখিত | ইহার অতি সামান্ত অংশই পাঠ করা যায়। পাটনা কলেজের অধ্য/পক 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহাশয় এই খোদিত লিপিগুলি পাঠ করিরাছেন। এই খোদিত 
লিপির যে অংশ পাঠ করা ঘায়, তাহা হইতে জানা যায় যে কোন সমাটের ১২ রাজ্যাঙ্কে ইহা 
নিশ্মিত হইয়াছিল। তৃতীয় খোদিত লিপিটিও পিত্ত খণ্ডের উপর উৎকীর্ণ; কিন্তু ইহার 
কিছুই পাঠ করা যায় না। জয়ধবজসিংহের শক্রতাচরণের জন্ত সুবাদার মীরজুমলা আসাম 
আক্রমণ করিয়াছিলেন! তিনিই বোধ হয় আসাম হইতে এই কামানটিকে ফিরাইয়া আনেন 
ও সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রতর পিত্তলফলকে কামান পুনঃপ্রাপ্তির কথা লিখিত ছিল। 

(৬) চিত্রে যে দ্বিতীয় কামানট দেখা যাইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ আসাম হইতে আনীত ও 
ইহাতেও একট ক্ষুদ্র খোদিত লিপি আছে। ইহা পারসিক অক্ষরে লিখিত; কিন্তু “নোক্তা”র 
অভাবে পাঠ করা যায় না। 

(৭). গদাধর সিংহের কামান। 

-- এই কামানটি ১৮৬৭ খৃষ্টাবে কাণ্থেন বুচার কতৃক এমিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদত্ত হয়, 
পরে কলিকাতা মিউজিয়ম নির্পিত হইলে ইহা তথায় আইসে এবং এক্ষণে উত্তর মিউজিয়মের 

শিল্পবিভ।গে আছে । . এই কামানটিতে তিনটা খোদিত লিপি আছে (ক) পারসিক ভাষায় 
লিখিত খোদিত লিপি £- 

“দর আহদ্ সলতনৎ শহন্ শাহ, জহান পনাহ, নুরুদদীন জহাঙ্গীর বাদশাহ. গাজী ও ইমাম্ 
সাহব, ভূ্ঠদ মিল্লি * খান্জাদখান্ দিলাবরজঙ্গ ও বহুকুমতে বরার্....... ..*আখুন্দ মৌলানা 

3, 09051151009 01 4১559 0, 162. 8555575555 
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গৌরীপুর রাজবাড়ীর কামানদ্বয় । 
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দন ১৩১৭, ২য় সংখ্যা) মাধাইনগরের তাকরণাননের মন্তব্যের প্রতিবাদ: ৮৯ 

মুরশিদ্.**'""অজ হুকুমে হকিম্ হয়দর আলী **...* মুলুক . সের মহম্মদ্......বীরবল্পর দাস 
কারীগর'"****নাভালাখত২.*,*সনহ, ২১ *। 

ওজন কহারগরী, মহম্মনীরিসালা....১, ১." আসার জাহাঙ্গিরী...... ১১৩ . দর আমল্ সৈয়দ্ 

আহমদ আজদারে শাহ.” 

এই খোদিতলিপির যতটুকু অংশ পাঠ করা যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট 

জাহাঙ্গীরের একবিংশ রাজ্যাঙ্কে কামানটি ঢালাই করা হইয়াছিল। ইহা হকিম্ হয়দর আলীর 

আদেশে ও বাদশাভের পেশকার সৈয়দ আহমদের তত্বাবধানে নিশ্মিত হইয়াছিল, ইহা 

মহম্মদীরিসালা নামক সৈন্যৰল কর্তৃক ব্যবত হইত 'ও ইহার ওজন চাঁরি“গরী”” অর্থাৎ 

জাহান্গীর বাদশাহের আমলের ১...পের ছিল। খান্জাদ খান্ দিলাবরজঙ্গ ও আখুন্দ মৌলা- 

নার অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই খোদিত লিপির দক্ষিণ পার্থে পারসিক 

অক্ষরে “৬১৯ লিখিত আছে, ইহা! সম্ভবতঃ কামানের সংখ্যা নির্দেশ করিতেছে । খোদিত 

লিপি হইতে জানা যায় যে, কামাননিম্মিতা শির্িগণের মধ্যে একজন (বীরবঙ্পর দাস) 

অন্ততঃ হিন্দু। 

(খ) গদাধর সিংহের খোদিতলিপি ; 
(১) শ্রীশ্রীন্বর্মনারায়ণদেব সৌমারাশ্বের 

(২) গদাধর দিংহেন যবনং জিত্বা'' গুবাক 

(৩) হাট্র্যাং ইদমন্ত্ং প্রাপ্তং শাকে ১৩০৪ । 

মুনলমানের1 ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে গৌহাটা পুনরধিকার করেন ১৪, কিন্তু ইহার ছুই বৎসর পরে 
গদাধরসিংহ উহা পুনরধিকার করেন। 

(গ) ইংরাজী খেদিতলিপি £ 

রারুদে অগ্নিপ্রদান করিবার ছিদ্রের নিকটে “881)019012%, ও 4479" লিখিত আছে। 

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ব্রহ্মদেশীয় সেনাপতি মিঙ্গিমহাবন্দুলার নিকট হইতে ইংরাজেরা 
এই কামানটি অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা জাহাঙ্গীর বাদশাহের একবিংশ রাজ্যান্দে নির্মিত 
হইয়াছিল, আমীর জুমলার আসাম অভিযানের সহিত গৌহাটী গিয়াছিল ও গদাধর সিংহ 
কর্তৃক অধিকৃত হইয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্ব পর্যন্ত আসামে বাস করিয়াছিল ও প্রথম ব্রহ্গযুদ্ধের সময় 

ইংরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । ৯ 

মাধাইনগরের তাম্্শাসনের মন্তব্যের প্রতিবাদ । 
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় চতুর্থভাগ তৃতীয় সংখ্যায় মাধাইনগরের তাত ্শাসন 

সম্বন্ধে প্রবন্ধে দেখিলাম শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন, “কবিরাজ গোপীচন্্র 

[4 051৮5 17156919০01 £552.005 09. 757, 



৯০ রঙ্গপুর-সা হিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

সেন মহাশয় যে তাম্রশাসন খানি বাবু ছুর্গানাথ তালুকদার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইন 

পাঠোদ্ধার করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে তাম্্রশাসন খানি প্রসন্ন বাবুর 

প্রকাশিত মাধাইনগরের তাত্রশাসন হইতে পৃথক জিনিস। সে তাম্রশাসন খানি এখন আগ 
খুঁজিয়া পাওয়া! যাইতেছে না। এবং বিশ্বাস মহাশয় আক্ষেপ করিয়াছেন যে “সে তাত্র- 
শাসন থানির আর পাঠোদ্ধার হইল না এবং তাহার এ্রতিহাসিক তত্বও আর প্রকাশিত 

হইল না।৮ (১৩২ পুষ্ঠা) অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন “কবিরাজ মহাশয় যে তাম্্রশাসন 

খানির পাঠোদ্ধার করিয়া ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই তার 
শাসনের প্রথম ষৌড়শ পংক্তি পগ্ভাকারে লিখিত ও অবশিষ্টাংশগুলি গগ্য.*....আজ পধ্যন্ত 

অপর কেহই কবিরাজ মহাশয়ের তাম্রশাসনের পাঠোদ্বার করেন নাই। কাঁজেই কবিরাজ 

মহাশয়ের পাঠই প্রচলিত পাঠ হইয়াছে”, (১৩৬ পৃষ্ঠা) 
এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ প্রয়োজন হইয়াছে । গোপীচন্দত্র সেন মহাশয়ের হস্তগত 

তাম্শীসনই যে আমার হস্তগত হইয়াছিল এ সম্বন্ধে অতি সামান্ত অনুসন্ধান করিলে বোধ 

হয় বিশ্বাস মহাশয় নিঃসংশয় হইতে পারিতেন। যদ্দিও সেন মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্ত 
এখনও অনেক লোক জীবিত আছেন ধাহার' একই তাম্ফলক তাহার ও আমাদের হস্তে 
দেখিয়াছেন এবং সেন মহাশয় উহা রেডিচি সাহেবের নিকট দ্রিলে উহা! যে আমার হস্তে 
অপিত হয়, তাহা বর্তমান মাজিষ্েট কন্মচারিগণ মধ্যে ও পাবনার অন্ত অনেক সন্ত্াস্ত লৌক 

জানেন। বিশ্বাস মহাশয় সহজলভ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাঁকিতে তাহা৷ উপেক্ষা করিয়। কল্পনার 

যে আশ্রয় লইয়াছেন তাহা দুঃখের বিষয়। ইহাতে তথ্যান্গসন্ধানের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। 

যাহা হউক, এ বিষয়ে, আমি অধিক না বলিয়া সেন মহাশয়ের হস্তগত তাত্রশাসন যে 

আমার হস্তগত হইয়াছিল তাহার কয়েকটি লিখিত প্রমাণ দ্বিতেছি। 

(১) “সেন মহাশয় তাত্রশাসনের যে পাঠোদ্ধার ও অন্থবাদ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত 

করেন, তাহাতে তিনি বিজ্ঞাপনের নীচে লিখিয়াছেন, “প্রকাশ থাকে যে তাম্রশাসন খানি 
গত ৫ই আশ্বিন (১৩০৫) উপরোক্ত শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাছুরকে তাহার আদেশ 

অনুসারে প্রদান করিয়াছি ।, 

বলা বাহুল্য যে কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে উহ! আমি পাইয়াছিলাম। 
»৮ সেন মহাশয় সিরাজগঞ্জের ১০7১৫৮1১1০7701] ০980০: মহাশয়কে ১৮৯৮ সালের ২শে 

সেপ্টেম্বর তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল :-_ 
(২) ১11) 

11) 01060161700 (০ 6) 010915 ০01 [170 101917101 11922150906 1 179৮9 06 

1)০209৮ 69 56190 6106 0০16৮ [31966 09100 2 1১19.01)9100991, 4৯00৮ ০01 079 

০14 2791116 ৮1000285 91085560 00901 10 0০8৪)67 ৮১10) 2 736779911 

(21519610015 8150 98৮7010056, 4১ 016 010 52751006 001055 211506 ০0 



সন ১৩১৭, ২য় সংখা! ] মাধাইনগরের তায্রশাসনের মন্তব্যের প্রতিবাদ। ৯১ 

[10 2110101861)1560170, 24 2625 7271 7৫2)/27 9112 11787572619 %922 1427 

116 4451220147/522772 ০৮ 2% 271) 7205 20/22/ /6. £/:2//5 71, 200 1701০9৮০- 

(১ ] 1780, 60 1910007 10001) 00162106070 010 ১001০৪141১0 ৮৪৮৮ [1)0101) 

01001 1 1 0০৭10 1079৮ 0110 119] 0910107 01 0] 81201500000 0025509 101) 

৩০৭ 0০ 1. 

44 20%7101872157127// ০7 ///2 21246 15 501107660 1177৮0 ৫০, 
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সেন মহাশয় এইরূপ লিখিবার পর প্রদীপের তৃতীম্ব ভাগ নবম সংখা! ২৭৩ পৃষ্ঠায় “সেন 

বংশীয় নৃপতিগণের জাতি নির্ণয়” নামক প্রস্তাবে মাধাইনগরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে নিয়লিখিত 

কথা লিখিয়াছিলেন £-- 

(৩) “মাধাইনগরে প্রাপ্ত মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের আ'ম যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছি, 
তাহাতে সেন নুপতিগণকে অন্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া লেখা আছে। কিন্তুপাবনার উকিল শ্রীযুক্ত 

বাবু প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় উক্ত শাসনের অন্প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন, তাআ্ফলব 

খানি আমার নিকট- তিনমাস মাত্র ছিল, তাহার পরেই শ্রীযুক্ত কালের সাহেব বাহাছুরের 

যোগে, আমাকে ফেরত দিবেন বলিয়া, ফলকথানি পাবনায় লইয়া চৌধুরী মহাশয় এব 
বৎসর পর্য্স্ত পাঠোদ্ধার করেন; কিন্তু ফলকখানি আর আমাকে দিলেন না । কালের 
সাহেবের নিকট দরখাস্ত পর্য্যস্ত করিয়াছিলাম, তাহাতেও কোন ফল পাই নাই। চৌধুরী মহাশয় 
উক্ত ফলক এখন কোথায় যে রাখিয়াছেন তাহাও জানি না । ন্থতরাং আমার অনুবাদ 

সত্য--কি চৌধুরী মহাশয়ের অনুবাদ সত্য, ফলকথানি দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিবার আর 
উপায় নাই। | 

প্র প্রবন্ধে ২৭৪ পৃষ্ঠায় ফুট নোটে তিনি লিখিয়াছেন £_ 

“প্রথম ভাগ প্রতিহাসিক-চিত্রের তৃতীয় সংখ্যায় নবাবিষ্কত তাত্রশাসন প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত 

প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাঁশয়ও দেন নৃপতিগণ যে চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় ও ব্রনগক্ষত্রিপ্ন তৎ 
স্বন্ধে চূড়াস্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন ) কিন্তু অনেক বিষয়ে চিরকালই এই প্রকার দেখা খায়, 

আজ যাহা চূড়ান্ত ছুদিন পরে তাহা নিতান্ত অচুড়ান্ত ; এই হেতুকে আশ্রয় করিয়াই আমরা" 
বৈগ্থজাতি হইয়্াও পুনরায় সেন রাজাদের জাতিনির্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম ।” 

পাঠকগণ দেখিবেন এই প্রবন্ধে তাহার হস্তগত ও আমার হস্তগত তাত্রশাসন যে একই 

তৎসম্বন্ধে আর সন্দেহ হইতে পারে না। এখানে বলিয়া রাখি, সেন মহাশয় অ।মার 

উপর যে অধ উক্তি করেন, তাহার প্রতিবাদ আমি এ প্রদীপে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ 
করি। সেন মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পান নাই। 

যে প্রকার সংশয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় শ্রীযুক্ত হূর্গানাথ তালুকদার 



৯২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পান্রকা । 

মহাশয়ের ১৩০৫ সালের ৭ই অগ্রহায়ণের নিম্নলিখিত পোষ্টকার্ডে পত্র সাধারণের নিকট 

প্রকাশিত থাকা ভাল। ইহাতে একই তান্রফলক যে আমাদের উভয়ের হাতে আসিয়াছিল, 

তাহার সন্দেহ হইতে পারে না। এ পত্রের অবিকল নকল দিলাম £__ 

“মহামহিমেযু 

বন্ধের পূর্বে আপনার এক পত্র পাই, তাহাতে আমার প্রাপ্ত তাম্রফলকের পাঠোদ্ধার ও 

অন্গবাদ মূলানুরূপ হয় নাই লিখিয়াছেন 7 কিন্তু কোন্ কোন্ স্থানে আমাদের ভ্রম হইয়াছে তাহা 

লিখেন নাই ; অনুগ্রহ প্রকাশে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ 
উপকৃত হইব। আপনার লিখা অনুসারে আমি মাধাইনগর যাহা তাআ্রফলকে হওয়ার সময়ে 

মাধবাঁচার্য্যের নিবাস জন্ত মাধবনগর বলিগ্না। অভিহিত ছিল ও তন্নিকটবর্তী স্থান দেখিবার 

জন্য যদিও গিয়াছি আমি এ সমস্ত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া জানাইব। 

অত্র মঙ্গল আগতে নিজ মঙ্গল লিখিক্া সন্তোষ করিবেন নিবেদন ইতি সন ১৩০৫৭ 
অগ্রহায়ণ। 

নিবেদক 

শরীদুর্ানাথ শর্মণ তালুকদার ।” 

এ তাম্রশাসনের পাঠ যাহা! সেন মহাশয় উদ্ধার করিয়াছিলেন ও আমি ও আমার পরবর্তী 

মহোদয়গণ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু লেখ! নিশ্রয়োজন। একই তাম্রফলকের 

পাঠ উদ্ধার হইয়াছে ইহাই দেখান এই পত্রের উদ্দেস্ত। 

শ্ীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী 

সরকারি উকিল, পাবন1। 

জগন্নাথী বিলাই । 
-  ভাটী রাজ্যত্ একট| গাঙে ১১ নাঞ্চো ২ তাঁর ধূর্পা নন্দী ৩। কাঞ্জো কঞ্জো ৪ তাঁক্ 

৫ ধূত্তানন্দ' ও কয়। সেই গাঙোত আছিল একটা| ওন্দ| বিলাই ৬। বিলাইট। বড়য় সুঠ!রু ৭, 

বড়য় চাতুর _ঢাকি থোয়া ৮ আনাজ ৭ থায়, আওতা ১৭ মাছ শুট! থায়। ঝে।কত 

১। গাঙে -আ্রাম। ২। নাঞ্চোনাস। ৩। ধুর্প। নন্দী--ধুতা নন্দী, ধূর্বানন্দী। ৪। কাণঞক- 

কেছ। ৫1 তাঁক্--তাহাক্। ৬ ওন্দীবিলাই--পুরুষবিড়ীল, "ওদ্দ।” শবাটি অন্ত কোন জন্তর সহিত 

প্রযুক্ত হইতে দেখ। যান না" ১ৎপীড়ক” এই ভাবটি “ওন্দ।” শবটির অর্থে সন্গিহিত। বোধ হয় ওন্দ! শব 
উন্দা ধাতু দিষ্পন্ন। “উন্দ ধিক্লেদেশ। ৭। নুঠার » লুঠকাক; লুপ কারক । ৮। ঢাকি খোযর়া--ঢাকির়! 

রাখা। »। আনাজ-_-তরকারী। ১*। আওতা-_আবৃত করিয়া! বাথ, লুকাইয়। রাখ। বিপদশৃন্ত স্কানে রাখ|। 



সন ১৩১৭, ২য় সংখ্য! ] জগন্নাথী বিলাই । ৯৩ 

১১ তোল! দই খাঁ়। যেটে ১২ যেখান পায়, সেটে ১৩ তাঁক্ খায়) আর মুখ মুছি এমন 

সাটাম স্ুটুম ১৪ হয়া থাঁকে যে, উয়াক ১৫ দেখি মনে না হয় উঞ্গান্ন ১৬ থাইছে। বিলাইটা 

যুঝ|রুও ১৭ কম নোত্না় ১৮। আর একটা বিলাইক মাছ শুক্টা খাবার দেখিলে তার সথে 

মহ। কুরপ।ওে ১৯ নাগায়া, বাড়ী হাতে তাক থেদেয়! ২* দেয়। ক্রেমে ক্রেমে বিলাইটার 

উদ্দারু ২১ বাড়িল। ঢেঙ্গরাগুলা টের পাইলে । ফান ২২পাতি বিলাইটাক ধরিলে, মনের 

তাঁও ২৩ মিটি ডাঙ্গাইলে ; আধামারা করি তিন দিন উপসে ২৪ বান্ধি রাখিলে। তারপর 

দিনা একথান শুক্ট'র মালা কৌতক ২৫ করি বিলাইটার গালাত শক্ত করি পিন্ধি 

দিপে। বিলাই শুক্টা খ।বার চাঁয়, খাবার না পারে; পাঞ্জে ২৬ দি ছিড়ি ফেলেবার 

চাঁয়; ছিড়ি ফেলেবারও না পারে । বিলাইর তামসা দেখি চেঙ্গরাল! ২৭ মাটিত পড়ি পড়ি 

হাসে। পাঁছত বিলাইট।ক একট! ছালাত ডুবেয়া ২৮ ছুইজন চেগারায় উবিয্না ২৯ বহুদূর 

নিগাইল। একটি অজান। জাগাত্ বিলাইটাক ছাড়ি দিয়! বাড়ী ফিরি গেইল। 
বিলাই বড় অনিশাত ৩০ টৈল। বেনেশ বেভুঞ্ি ; কোন্টে ৩১ কি, কেছুই ৩২ ন! 

জানে। চৌদিনিয়া ৩৩ উপাসী ৩3 শরীল; ৩৫ পেটের ভেক ৩১৬ মাথাত উটিচে) 

গাওতও ৩৭ নাই বল। কি করে? কোটে ৩৮ যায়? চাইরোদ্ি ৩৯ ধানবাড়ী, মাঝে মাঝে 

এন্দুরের খাল। কিন্তু একে শরীল ছুবলিয়া ৪০; তাতে গালাত শুক্টার মালা । ধান বাড়ীর 

ভিতর দি যায় কেমন করি ?--আইলের গোরে গোরেও এন্দুরের খাল আছে); আইল 

দিয়! যাওয়াও ভাল; ভাবিচিন্তি বিলাই আইল ধরি যাঁবার ধরিল ৪১। বিলাইক দেখি 
এন্দুর পালেবার লাগিল। বিলাই কিন্তু আর কারো দিগ্গে ফিরি নাচায়; হেট মুকে 

হরিনাম জপিতে জপিতে ধীরে ধীরে যায়। একট। এন্দুরের বাচ্চ৷ মুকের আগত্ ৪২ পৈৰ। 

১১। ঝোকত--বপেব উত্ত।ন মুখ, ভূমিনিছিত যন্ত্র; যাহ।তে দধির ভাগাদি বুলইয়। রাখ! যাঁয়। 

১২। ধেটে--হত্র, যেখনে । ১৩ ।সেটে-_সেখানে। ১৪ সাঁট।ম হঠুম--সাটামশব্দেৰ ছির্ভাব। সাটাম-_ 

মঠাম-সবেশ। ১৫। উয়াক-উহাক। ১৬। উঞার_ও। ১৭। যুঝারু-_যোদ্ধ।। ১৮। নোধায় 

নহয়-নয়। ১৯। কুরপাঁণ্ডোকুরুপাণ্তব্য । ২*। খেদের়া--খেদইয়।) ক্রেমে-ক্রমে। ২১। উবদারু 

_উপদ্রব। ২২। ফান্-ফাদ। ২৩। ডাঙ্গাইলে-দগুদ্ব।র। আঘাত করিলে। ২৪। উপাসে--উপবাসে, 

২।। কৌতক--কৌতুক। ২৬। পাঞ্ে!-পা। ২৭। চেঙ্গেরাল।__চেঙ্গরাইলা___চেঙ্গে রাবিল| (অ।সা মী) 

_-চেঙ্গরাঁগুল। ;-ছেলেকা। ২৮ ডুবের।_ডুবাইয়!; ঢোকাইয। ২৯। উবিরা-_উ্হিয়।-বহন 

কবের়।। নিগাইল-নির়। গেইল । ৩০। অনদিশাত পৈল-দিশাহার! হুইপ পড়িল অজ্ঞানতানশতঃ 

কিংকর্তব্য বিমুড়তায় পতিত হইল । ৩১। কোন্টে--কে।নস্থানে; কোখায় । ২২1 কেছুই-_কিছুই। 

৬৩। চৌদিলিগ-_চতুর্দেনিক চারি দিনের। ৩৪ | উপাঁপী--উপবাপী: ৩৫। ভোক-_বুভুক্ষা। 

৩৬। শরীল--শরীর। ৩৭। গাওত--গায়ে। ৩৮। কফোটে-কোথায়। ২৯। চাইর়োদি-__চতুর্দিগে। 

৪৯1 ছুবলিয়া--ছুববলী।  ৪১। বাবার ধরিল_যইতে আরস্ব করিল। 9২। আগত--আগে 



৯৪ রঙ্গপুর-নাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

বিলাই পাঞ্জে দিয়া! আলগোতে ৪৩ তাক্ দারে থুইয়া “গ্রভূ জগন্নাথ”-_-“প্রভৃ জগন্নাথ” 
জপিতে জপিতে ধারে ধারে চলিরা গেইল । অঙ্ঘট 8৪ কাণ্ড দেখি একটা এন্দুর অচক্ ৪৫ 

খাইলে; দূরহাঁতে পুছ ৪৬ করিলে । 
ওরে বাগামুয়া ৪৭ এন্দুরের যম )-- 

গাও কেন তোর হেলা-ঢুলা ৪৮ 

মুক কেনে মইলান ৪৯। 

মুকের আগত বেড়ায় এন্দুর 

ধরিয়া না খায়েন্॥ 

বিলাই খাড়। হইল। খানিক ধিয়ান ৫* ধরি থাকিল। “তারান্ ৫১ দেওহে দীন বন্ধু” 
বুলি একট! দীগজ! নিশ্বাণ ছাড়ি উত্তর দিলে ১২ 

ভাইরে 2 

লম্প বম্প সৌগ্ ৫২ এলা এল! ৫৩ করিছি দূর । 
গালাত শুক্টার মালা না খাই এন্দুর ॥ 

এন্দুর ফিরি পুছিলে--ওট। আরো! কি? শুক্টার মালাথান কেনে? 

“পতিতপাঁবন দীনবন্ধু হে” বূলদীগ্ল! নির্খাস ছাড়ি, বিলাই পড়িউন্তর ৫১ দিলে। 
এন্দূর ধেন্দুর ৫৫ মারি বহুত করিছি পাপ॥ 

গালাত দিয় শুর্টার মাল! চল্ছি জগন্নাথ ॥ 

এন্দুর কইলে ৫৬ এন্দুর ত তোমার থ।ইব্য ৫৭ বস্ত্র, তাক্ ৫৮ খাইলে আর পাপ কি? 

বিলাই কইলে--ভাই কি আর কম ৫৯। সবাঞ্জে ৬০ কৃষ্ণের জীব; হিংসাত ৬১ 

বড়ি পাপ নাই। আগে বুঝিলে আঙ্জি আর এ দশাটা হইল না ৬২ হয়। আগের কথা মনে 

উঠিলে অস্তরাত্মা কাম্পিয়৷ উঠে। আর দুঃক্থে বুক ভাগিয়া যায়। আর ফেলা ৬৩ কোনা 

চেঙ্গরায় গান ধরে-- 

মনে বড়য়, ছক, 
মোর সকিরে, ৬৪__ 

কিতে বড়ক্ন দুধ ॥ 

৪৩। জআল,গ।(তে__আলগোৌছে। ৪৪1 জজঘট--অদৃষ্ট_-অঘট, ষাঁহী সাঁধাবপতঃ ঘটে না। তুলনাক অভভুত 

_অঙ্গভৃত। ৪৫। অচক্--আশ্্যা আচকখাইলে--আশ্ধ্যানছ্িত হইল। ৪৬। পুছ করিল-_পৃচ্ছ। 
করিলে, জিজ্ঞ।স। করিলে । ৪৭1 বাগামুয়(--বাধামুহা-_বা।স্ মুগ। ৪৮। হেলাচুল।--হেলে ছুলে পড়া; 

৪৯1 মইলান_মলিন। ৫*। খিয়ান_ধ্যান। ৫১1 তারাপ-ঃত্রাণ। ৫২। তসৌগ.-_-সব, সকল। 
৫৩। এল।-__এখন। ৫৪। পড়ি উত্তর-_প্রতুত্তয়। ৫৫ । ধেন্দুর--এন্দুর শবেরই ছিরুক্তি। 
৫৬। কইলে--কাহলে। ৫৭। খাইবা--খাদ্য। ৫৮। তাক-_তাহাক। ৫৯। কম--করহম--জামর। 

কহিব (গৌরধার্থে বহবচদ)। ৬*। সবাঞ্েদবে। ৬১। হিংসা. বড়ি_হিংসার চেয়ে ঘড়। 
৬২। হইল ন। হয়--হইত না । ৬৩। যেলা--যেবেল।, খন । ৬৪। সফকি--সখি, সথে। 



সন ১৩১৭, ২য় সংখ্যা] জগন্নাথী বিলাই । ৯৫ 

নদীরে দরঙ্গের ৬৫ মত, 

ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক, 

মোর সকিরে_- 

মনকে বুঝাইয়া কম কত ॥-_- 

মোর বুকের ভিতর যে কি ঘোছড়ানি কি কড়কড়ানি কি মট্মটানি, তাক্ কবারে না 

পারে! ৬৬। আর যদি ধিক ধিক ৬৭ বেলার সমে ৬৮ দরঙগগভাঙ্গা ৬৯ সোতাল নাদীর পারত 

কোন চেঙ্গরাক্ মনের খেদে নোলা নোলা ৭* মরে এ গানট। গবার শুনো ৭১-_সেলা যেকি 

হঞ্জে! ৭২-__ঘটত ৭৩ মোর জিউ ৭৪ থাকে, কিন! থাকে ববারে না পাঞ্জে, ভাই কবারে 

না পাঞ্চো ৭৫। মোর যে সকিও নাই। উন্মীলি উন্মীলি ৭৬ উট ছুক্ষ কাক ৭৭বা 

কঞ্চো ? সেই ভাই-_ 

না বুঝি করিছি পাঁপ। 

এলা বুঝি তার মনস্তাপ ॥ 

ভাবি চিন্তি দেখি পাপের মূল লোভ! তাক দমন করিবার বাদে লোভান দবব্য ৭৮ শুর্টা 

দি হরিনামের মালা! করিচি , সংসার ছাড়ি চলিছি। তারান দেওহে দীনবন্ধু পতিত পাবন ! 

বিলাইর চউকের ৭৯ জল টলটল! ৮* হইল; গালা গদ্গদ! ৮১ হইল ১--+কথ! বিরায় ৮২ 
না, চুপ হইল। এন্দুরক খে! ৮৩ নাগিল। খানিক কাইঠা ৮৪ যায়া কইলে হরি তোমাক 
তারান্ দেউক) হরি তোমার বুঝ ভাল করিছে। তোমরাক্স সাধু মনের দুক্ষ ক আর 
হামাক. ৮৫ কওয়! না যায়? বিলাই কইপে--মনের দুগ্ধ বুঝিচেন )--চিত. ঠাণ্ডা করিলেন ) 

মনের দুফ কয়া ৮৬ কি করুম ৮৭1? কাঞ্চো কি পাইতাঁয় ৮৮ কথায় কয়-_ 

চোরের মন বোকগাত্৮৯ 

অ।র যে এই ধিয়াঁন ধর! হরিনাম জপ ইয়াক ৯* দেখি মনে হইবে “মুকমোঞ্জ ৯১ বিলাই 

এন্দুর মারিব যম”, এই কথা কয়া বিলাই আরও দীগন! নিশ্বাস ফেলাইল; জাবার জন্য 
ধীরে ধীরে পাঞ্চেো বাড়াইল।__সাধুক আর কাঁঞ্জে অমান্ত ৯২ করেও কথা শুন, এই কথা 

৬৫। দরিঙ্গ-_-দরঙ, দারপ। ৬৬। কবারে ন! পারো--কহিতে পারি না । ৬৭। ধিকৃধিকৃ-নাঁতি পরিস্ক,টণ 
ধিক ধিক খেল সন্ধযা। ৬৮। সমে-সময়ে। ৬৯। দরঙ্গতাঙ্গ1-দরঙ্গ_ অর্থাৎ দারণ ভাজিতেছে হার। 
৭» | নোৌল। নোল।--লোল লোল। ৭১। গ্লবার শুনে ।--গাইতে শুনি। ৭২। হে হুই। 
৭৩। শ্বটত.--ঘটে, দেছে। ৭৪1 জিউ_-জীব, জীবন । ৭৫) না! পাঁঞ্ে। না পারে1। ৭৬ উন্মীলি 
_-উন্দীলি, সবেগে প্রকাশ পইঞ্জ । ৭৭। কাক--কাহাকেই। ৭৮। দ'বব্য-্বা। ৭৯। চউকের-_ 
চক্ষুর। ৮*। টলটল1--টলটলারমান । ৮১। গদ্গদ।-গদগন | ৮২। বিরায় -বাহ্িরায়। ৮৩। খের! 
-খেদ। ৮৪। কাইন্টা--কণ্ঠাদেশ। ৮৫। হাসাক--আমাঁদিগকে গৌরবার্ধে বষচন / ৮৬। করা 
কহিন।। ৮৭। করুম-_আমর। করিব। ৮৮ পাইভায়-- প্রত্যয় করি । ৮৯। বোক্চাত -.বোকচার দিকে। 
বোকচা--গাউরী। ৯*। ইথাক-_-ইহাক; এই । ৯১। মুকষোগা- সুখ মুজিয়। থাকে ধে। »৯২। অমান্ত-_ 
অসম্মান । »৩। তেক্গনে--তখনে। | 

৫ 



৯৬ রঙ্গপুর-মাহ্ত্য-পরিষৎ পাত্রকা। 

কইতে কইতে এন্দুর বিলাইর মুকের আগ গেইল। আর বিলাই তেক্ষনে ৯৪ “ডে ডো, 
_-করি এন্দুর£ কামড়ে ধরিল।-__কাইণ্টাতে আছিল এন্রনী। মাটিত ঢলি পড়ি হাসি 

হাসিতে কইলে- তোমার জ/ইতেরে ৯৫ এ ধারা, এ জন্তে-মোঁক তোমার কাইণ্টা যাবা; 
না মনায় ৯৩। এত বড় সাধু বিলাইটা আদর করিবে তাতও এ এন্দুর মারা “ডে” 
কথায় কয়। 

মরি পুড়ি ছাই হয়। 
তেঞ্ে! না ছাড়ে জাতের ক্ষোস্ব ৯৭ ॥ 

"ডে৮-__ছাড়ি “আ”--করিবার শক্তি নাই। “আঁ” করতো ভয় পালাউক) সারাঞ্ে 

আসি সাধুর চরণের ধুল! নেউক। বিলাই ভাবিল,--খালি “1” করা আর বহুত এন্দুর ধর 
একে কথা। 

বিলাই_-“আণ%” করিল,__বিলাইর মুক হাঁতে এন্দুর ঘাটীতে পড়িল। তুরবুরি ৯৮ খা 
সোন্ধাইল ৯৯। এন্দুরনীক কৈলে সাবাঁস্ এন্দুরনী সাবাস্। ভালে কছিন ১০ ; কথায় কয় 

যার যেকেনা ১০১ জাতের ক্ষোয়। 

জুইএ ১০২ না ছোবে ১০৩ জলে না ধোয়। 

শ্রীপধানন সরকার । 

৯৪ । জাইতেরে-_জাতিরই। ৯৫। ধাঁরা-নিয়ম। ৯৬। সনায়__রুচে। ৯৭। তেঞ্ে।-তবু; তথাপি। 
৯৮। ক্ষোর_ক্ষম) ধারা; রীতি । ৯৯। তুরবুরি-ত্বর-ত্বর,--সত্বরঃ। ১**। সোন্ধাইলস্দন্ধ।াইল 
প্রবেশ কারল। ১*১। কছিস্কহিয়াছিস্। ১*২। হেকেন।্বেখানি, যেটুকু। ১০৩। জ্ছুইস্জেযোই 
শজোতিঃ আগুন। ১০৪। ছোষেপোড়ে, সংন্কত ছুব, ধাতু। 



রঙ্গপুর 

সাহিত্য-পরিষৎ পর্রিক।। 
» ৬ টারাটি $-€ $ থা ৬ এ 

সঙ্কর জাতির বর্ণ । 
ও (রাঁজসাহী শাখা-পরিষদে পঠিত |) 
এই গুরুতর নিষয় অত বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য । কিন্তু আমার তজ্রন আলোচনার 

পময় ও সামর্থা নাই। তাই, সংক্ষেপে এই বিষয়ে আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 

ইচ্ছা করি। এই বিষয়ক জ্ঞান লোক-তস্বালোচনার বিশেষ সঙ্থায়ত| করে। 
প্রথমেই বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কথ! আপনাদিগকে ন্লরণ করাইয়! দিব। জীব-জগতে 

বর্ণ একটি মিশ্র-পদার্থের উপর নির্ভর করে। উত্তিদ শ্রেণীতে এই পদার্থের 

নাম 01191017910 (হরীতিণও এবং জস্ত শ্রেনীতে ইহার নাম 1১180167001 

যাহ। হউক এই পদার্থকে এক কথায় বর্ণোপকরণ বল যাইতে পারে। জন্তগণের দেহস্থ বর্ণোপ- 
করণ অঙ্গ।র, উদজান, অন্রঞ্জান, যবক্ষারজান ও লৌহ দ্বার] নির্ম্িত। আর উদ্ভিদগণের বর্ণোপ- 

করণেও ওঁ সকল পদার্থ ই আছে, কেবল যবক্ষারঞজান নাই। এই সকল বস্তু আহারের সত 

জীবদেছে গৃহীত হয়, এবং দেহ মধ্যেই বর্ণোপকরণ নির্মিত হইয়! বাহ্ত্বকে নিহিত হইয়া! 

থাঁকে *। জীবদেহে সর্বদাই গঠন-ক্রিয়। ও ধ্বংস-ক্রি্া হইতেছে; তাহার ফলে নানাবিধ 

মিশ্র পদার্থ গঠিত ও পরিত্যক্ত হইতেছে । যে সকল বস্তু পরিত্যক্ত হয়, বর্ণেপকরণও 

তাহ।র মধ্যে একটি । উহা! ত্যাগের দ্বার ত্বক । উহ! ধ্বংস ক্রিয়ার ফলে জাত হইয়! পরিত্যান্ত , 

হইতে বাহা ত্বকে আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং তথ| হইতে ক্রমে পরিত্যক্ত হয় এবং পুনরায় 

পূর্বববৎ গঠিত হইয়। থাকে । 1 
উত্তিদগণের বর্ণোপকরণ হুর্য্য(লোক পাইলে বায়বীর় অঙ্গারিকা হইতে অঙ্গার ভাগ 

গ্রহণ করে, এবং তর্থার! উত্তিদের দেহ গঠন কার্যোরও সহায়ত| করে। 

কিন্তু জন্তগণের দ্রেহস্থ বর্ণোপকরণ ধ্বংস ক্রিয়ারই ফল। উহাতে দেহ 

গঠনের কোন সহায়ত! করে বলিয়। জান! যায় নাই। 

বর্দের উৎপত্তি । 

পরিতাক্ত হয়। 

* ইহা হইতে আপনার এরূপ বুঝিবেন না যে, জাছার পরিবর্তন দ্বার বর্তমান সময়ে উচ্চ প্রেনীস্থ 
জীষের বর্ণও স্বায়িরূপে পরিবর্তন কর। বার। যঙগিও জতি নিম়শ্রেণীগ্থ জীবের বর্ণ এ কারণে জল্লাধিক পরি 
বর্তন কর! যাইতে পারে, কিস্তু উচ্চশ্রেণীস্থ গণের তজ্জঞপ করা হায় না। ইহাদিগের ধ্বংসক্রির়। ও গঠমনকিয় 
কাঁলসহক1রে অধিক তরভা বে নির্দিউপথাবলম্বী হইয়াছে। ০ 
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৯ রঙ্গ পুর-্লাহত্য-পারষত্ পাত্রকা। 

শীতাতপে বর্ণ ভেদ উৎপর হয় বলিয়া 'একটি বনু গ্রাচীন সংস্কার আছে। যাহারা এই 

মত পোষণ করেন, তাহারা বিবেচনা করেন যে, গ্রীপ্স প্রধান দেশে সুর্যের 

প্রথর উত্তাপ বশতঃই মানবের বর্ণ কাল হয়, এবং শীতপ্রধান দেশের 

শৈত্য বশতঃই তথায় মানব শ্বেত বর্ণ হয়। ্াহারা শীত গ্রীক্ম্কেই বর্ণ ভেদের প্রধান কাঁরণ 

বিবেচনা করেন। কিন্তু সে কেবল মানবের সম্বন্ধে। অন্ত প্রণীর সম্বন্ধে তাহারাও জানেন 

যে গ্রীষ্ম গ্রধান দেশেও শ্বেত বর্ণের পশু পক্ষী আদি বংশ-পরংপরায় বাস করে এবং শীত- 

গ্রধান দেশেও কৃষ্ণ বর্ণের পশ্ড পক্ষী আদি এ্রৰ্পে বাস করিষাথাকে।. শীতাতপ কি কেবল 

মানবেরই বর্ণ ভেদ উৎপন্ন করে, ইতর প্রাণীর উপর কি শীত গ্রীষ্মের কোন ক্রিয়। নাই? 

ইহা হইতে পারে না। মানবের উপর শীত গ্রীষ্মের ক্রিয়া স্বীকার করিলে অন্ত প্রাণীর 

উপরও শ্বীকার কাঁরতে হয়। আর বিবেচনা করিয়! দেখিলে মানবের বর্ণভেদ সম্বন্ধে 

শীতাতপের বিশেষ কার্ধযকারিতা অঙ্গীকার কর] যায়.না। কামস্কটুকা, আইস্ল্যা্ 

গ্রীন্ল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাও প্রভৃতি দেশ চিরতুষারাবৃত স্থৃতর।ং অত্যন্ত শীতপ্রধান। কিন্তু এ 

সকল দেশবাসিগণ তে! সকলেই শ্বেতবর্ণ নহে । অনেক কামস্কডেলিয়গণ ও ল্যাপল্যাত্ডিয়- 

গণ কটা ও পীতাভ; গ্রীন্ল্য!ণ্ডের এস্কুইমস্ক জ।ঠি কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণ-কেশ ৷ নিউঝিলাাগ্ডেরও 

পেটাগোনীয়াার অধিবাসিগণ কটা, শ্বেত নহে। শীতগ্রধান দেশের এই সকল অ-শ্বেত মানব 

কে? যাহার! পীতাভ তাহার! মানব-জাতির পীত শাখাতুক্ত অর্থাৎ আকৃতিতে এবং অঙ্গ- 

গঠনে মঙ্গোলীয়গণের স্ায়। যাহার! কৃষ্ণবর্ণ তাহারা আকরুতিতে এবং মঙ্গগঠনে মানবজাতির 

লোহিত শাখাতৃক্ত, কেহ কেহ বা পীত শাখাডুক্ত। সুতরাং দেখ! যাইতেছে ষে যাহার! 

* মানবঞ্জাতির পীত অথবা! লোহিত শাখাভুক্ত, তাহারাই উপরের লিখিত শীত প্রধান দেশ-সমূছের 

পীতাভ অথবা কৃষ্ণবর্ণ অধিবামী। ইহারা পুরুষানুক্রমে নিদ।রুণ শীতের মধ্যে বাস করিয়াও, 

শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই। আর এ সকল শীতগ্রধান দেশে যে সকল শ্বেতবর্ণ মানব বসবাস 

" করে, তাহার! আকৃতিতে এবং অঙ্গগঠনে মানবজাতির শ্বেত-শাখাতুক্ত বলিয়া সহজেই প্রতীয়- 

মান হয়। পক্ষান্তরে আফ্রিকার অগ্নিকুণ্ড তুপ্য সাহারা মরুভূমির সন্নিকটে পুরুষান্ুত্রমে 

বলবাঁন করিয়াও টুরেগ (1০4985) জাতি পরিষ্ষার শ্বেতবর্ণ। কিন্তু এ প্রদেশেই কাফরিগণ 

অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার তাপদদ্ধ মিশর দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষানুক্রমে 

শ্বেত, গীত, কটা, কৃষ্ণ _-দকল বর্ণের মানবই বান করিতেছে ।? ইহারা প্রচণ্ড হুর্যতাপে ও 

* সকলে কৃষ্ণবর্ণ হয় নাই, কেন? যাহার! কষ্খবর্ণ তাহারা আকৃতিতে ও অঙ্গগঠনে মানবজাতির 

কৃষ্ঞ্পা ধাতৃত্ত ; যাহার! অন্তবর্ণ বিশিষ্ট, তাহারা আরুতিতে ও অঙ্গগঠনে মানবজাতির অন্ত 

শাখাতুক্ত। স্মৃতরাং দেখ! যাইতেছে গ্রীগ্ম প্রধান দেশেও যে মানব আকৃতিতে ও অঙ্গগঠনে 

ইসি জিতল 
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শীত গ্রীন্স। 



সন ১৩১৭১৩য় ও ওর্থসংখ্যা] সঙ্করজাতির বর্ণ। ৯৯ 

যে শাখাভুক্ত সে সেই শাখার ব্ণই স্থির রাখে ; আর শীতপ্রধান দেশেও তাহাই । অবয়বে যে 

মানব যে শাখার অন্তর্গত, সেই শাখার ব্থ হইতে গ্রথর তাপ অথবা দারুণ শীত, এতছুভয়ের 

কিছুতেই তাহাকে বিচুযুত করিতে পারে না! । সে শাখার জাতিগত বর্ণ তাহার থাকিবেই। 
মানবজাতির বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন বর্ণ। আরুতি এবং অঙ্গগঠনও বিভিন্ন। মেটের 

উপর মানবজাতিকে আকুতি এবং অঙ্গগঠন অনুসারে পচ শ্রেণীতে ভাগ 

করা যায়। ইহাদিগের মুগ্তি পুণ। চিত্রশালার চিত্রপটে সুন্দররূপে অঙ্কিত 

হইয়াছে । মুল্যও অল্প) সুতরাং অনুসদ্ধিৎস্থ পাঠক সহজেই উহা! দেখিতে সক্ষম হইবেন। 

এই পাঁচ শ্রেণীর মানবের জাতিগত অর্থাৎ জন্মগত বর্ণও পঞ্চবিধ £__শ্বেত, পীত, কটা, 

লোহিত ও কৃষ্ণ। যে মানব যে শাখার তাহার বর্ণও তদ্রপ। শীত গ্রীষ্ম তাহার বিশেষ 

কিছুই পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় ন]। 

এই ত মানবের কথা | আর ইতর প্রাণিগণের সম্ন্ধেও এই কথাই সতা। শীত- 

প্রধান দেশে কৃষ্ণবর্ণ জন্ত এবং গ্রীন্স প্রধান দেশে শ্বেতনর্ণ জন্তর 

অভ।ৰ নাই । কীট পতঙ্গ হইতে বানর পর্যন্ত সকলের সম্বন্ধেই 

এই কথ! সত্য। এস্থলে আর একটি কথাও বিবেচ্য। যে সকল ইতরপ্রানী নানাবর্ণে রঞ্জিত 

তাহাদিগের সম্বন্ধেকি বল! যাইবে। ইহ।র। শীত প্রধান গ্রীষ্ম প্রধান সকল দেশেই বাস করেও 

ইহাদিগের দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কি শীত গ্রীষ্ম বশতঃ ভিন্ন তিন ক্রিয়। উৎপর হয়? ইহ! 

অতীব অসম্ভব। এই সকল বিচিত্র বর্ণের নানাবিধ কারণ আছে। সেলকল এস্থলে 

বিস্তৃতরূপে আলোচ্য নহে। বিখ্যাত জীব্তব্ববিৎ পুণ্টন্ শ্বীয় (0০1987 ০1 97)17715) নামক 
গ্রন্থে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন | এ স্থলে সংক্ষেপে এইমাত্র বল! যাইতে পারে 

যে ইতরপ্রাণিগণের বিচিত্র বর্ণ ষে সকল কারণে উৎপন্ন হয় তন্মধো দাম্পতা অনুরাগ এবং 

আত্মরক্ষা, এই দুইটি গুরুতর । দাম্পত্য নির্বাচন বিধি * মহ।ত্ম। ডারুইনের উদ্ভাবিত। কেহ 

কেহ ইদানীং এই বিধির কার্ধযকারিত| অঙ্গীকার ন! করিলেও তাহারা এই মতকে সম্পূর্ণ 
অসিন্ধ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তবে ভারুইন্ যত নিয় শ্রেণীর প্রাণীতেও এই বিধির 

ক্রিয়। লক্ষিত হওয়া বিবেচন! করেন, তাহ! স্বীকার কর] কঠিন। অতি নিয়শ্রেণীস্থ প্রাণীর 

বিচিত্র বর্ণের অন্ত কারণ সঙ্গতরূপেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই সকল 

নানাবিধ বর্ণ ষে কারণেই উৎপন্ন হউক, শীতাতপ তাহার মধ্যে অগ্ভতর গণ হইতে পারে ন|। 

উদ্তিদগণের সম্বন্ধেও এই কথাই বঙ্গা যাইতে পারে। যে উদ্ভিদের যে বর্ণ জাতিগত,, 

প্রীয় সর্বদেশেই সেই বর্ণই লক্ষিত হয়। ইহাদ্দিগের সাধারণ বর্ণ হরিৎ এবং তাহা 
0১1010117516+হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদ্িগের বর্ণও শীত প্রধান দেশে শ্বেত এবং গ্রীষ্স গ্রাধান 

দেশে কৃষ্ণ--এরূপ নহে। ইহারাও জাতিগত বর্ণ ধারণ করিয়! থাকে । 

কিন্ধ অতান্ত নিয় শ্রেনীস্থ জীব, (উদ্তিদই হউক, অস্তই কউক,) শীতাতপ বশতঃ ক্ছ 
সং 98021 96190001, 

শ।থ। বিভাগ । 

ইতর প্রাণী এবং উত্তিদ। 



১০০ রঙ্গপুর-সাহত্য-পরিষৎ পান্রিকা ৷ 

কিছু বিভিন্ন না হয়, তাহ। নহে। তাহাদিগের দেহ অতিশয় পরিবর্তনশীল) তাই তাহার! 

সম্ভবতঃ শীতাতপে কিছু কিছু আক্রান্ত হয়। কিহু যুগযুগাস্তর হইতে নানাবিধ পরিবর্তনের মধা 

দিয়া যে সকল উচ্চশ্রেণীর জীবদেহ একটা মোটামুটি স্থায়িত্বলা'ভ করিয়|ছে, তাহাদিগের জাতি, 

গত বর্ণ শীতাতপ বশতঃ পরিবর্তিত হয় ন1!। তাহাদিগের স্থায়িত্ব ই তাহাদিগকে রক্ষা! করে। 

পূর্বে বলিয়াছ্ি, জীবদেহে প্রতিনিয়ত যে সকল ধ্বংসক্রিয়া সাধিত হইতেছে, তাহারই 

ফলে কতিপয় পদার্থ সংশ্লিষ্ট হয়৷ বর্ণোপকরণ গঠিত করে। 

জীবের দৈহিক বর্ণ এই বর্ণোপকরণের উপরেই নির্ভর করে। 
রোগে, শোকে, অনাহারে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে অথবা বৃদ্ধত্ব হেতু যখন দেহের ধ্বংস ক্রিয়া 

অধিক হয়, তখন ব্ক্তিগত বর্ণও মলিন হইয়া যায়। আর বর্ষে, উৎসাহে, ক্রোধে, স্ুখগ্ে, 

স্থনিস্রায় যখন ধ্বংস ক্রিয়! 'তাগৃশ প্রবল হইতে পারে না, স্তখন এ বর্ণও উজ্জল হয়। এই 

সকল এবং উপরের লিখিত অন্যান্ত কারণে বিবেচনা হয় ষে, বর্ণোপক রণ দেহাভ্যস্তরস্থ ধ্বংস 

ক্রিয়ার ফল। জীবদেহের সর্বপ্রকার পদার্থের স্তায় বর্ণোপকরণও ধ্বংস ক্রিয়ার ( এবং গঠন 

ক্রিয়ার ) ফল? কিন্তু এই ক্রিয়ার প্রণালী উচ্চ জীবে জাতিগত স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা 

পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং বর্ণও এক্ষণে জাতিগত হইয়। উঠিয়াছে। 

* এই দকল জাতিগত বর্ণই মুল ভিত্তি, ইহারই উপর নানাবিধ জৈবিক হেতু বশত: 

নানারূপ জীববর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে । এই সকল জৈবিক কারণকে 
এক কথায় প্রাকৃতিক নির্বাচন + বল! যাইতে পারে । এ কথাও 

বিস্তৃতরূপে বলা এ স্থলে অসম্ভব । তবে, সংক্ষেপে একট মাত্র কথাই উল্লেখ করিব। মনে 
করুন, একটি প্রাণীর জাতিগত বর্ণ ক্ষ্ণবর্ণ। বিস্ত সে শ্বেতবর্ণ বালুকাময় স্থানে বাঁস 

করিতেছে । ইহাতে তাহার শক্রগণ অর্থাৎ ষে সকল প্রাণী এঁকষ্ণবর্ণ প্রাণীকে আহার 

করে, তাহার। সহজেই উহাকে দেখিতে পায় ও বধ করিবার সুযোগ লাভ. করে। এরূপ 

স্থলে এ কৃষ্ণ বর্ণ গ্রামী নির্শাল হইয়া! যাইবে। যদি অকম্মাৎ অর্থাৎ আমরা যাহা বুঝিভে 

নিতাত্ত অক্ষম তদ্রুপ কোন কারণে এ প্রাণীর বর্ণ কিছু ধূদর ত্মথব শ্বেতাভ হইয়া যায়, তবে 

উহার শক্রগণ উহাকে সহজে দেখিতেও পায় না, বধ করিতেও পারে না। স্তরাং প্র প্রাণী 
টিকিয়! যার। এইরূপ পরিবর্তন উহার উপকারে আসে বলিয়াই উদ্বার আত্মরক্ষার স্থবিধা 
হয়। কালক্রমে এই কারণ এবং অন্তান্ত কারণ বশতঃ ক্ৃষ্বর্ণগণ বিলুপ্ত হইয়! যায় এবং 

ধূসর অথব! স্বেতবর্ণগণ এ বালুকাময় প্রদেশে বর্তমান থাকিয়া বংশ বৃদ্ধি করে। পূর্বে যে 
আত্মরক্ষার নিনিপ্ত বর্ভেদ উৎপর হওয়! বলিয়াছি তাহার অর্থ ইহাই। প্রকৃতিক নির্বাচন 

ইঙাকেই বলে। প্রকৃতি যেন বাছিয়া বাছিয়। কৃষ্ণবরর্ণগুলিকেই বাদ দিয়া শ্বেতব্ণ গুলিকে 

রক্ষ! করেন। কিন্ধু 'একটা মূল বর্ণ ভিত্তির শ্বরূপ না পাইলে প্রাকৃতিক নির্বাচন কোন 

পরিবর্তনই সিদ্ধ করিতে পায়ে না, ইহা! কিঞ্িৎ অন্তুধাবন করিলেই হৃদরঙ্গম হইবে । 
শ বি৪10191 95619011017, 

ধ্বংসক্রিযার ফল। 

প্র।কৃতিক নির্ব্ধাচম। 
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সন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ] সঙ্করজাতির বর্ণ । ১০১ 

যাহা হউক, বর্ণভেদের মূল কারণ জাতিগত। ইহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

বর্ণ জৈবিক কারণেই উৎপন্ন হয়, এবং আলোকের প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রতিফলিত ও 

(নত্রপথে মস্তিফ্ধে নীত হইয়া বর্ণবোধ উৎপন্ন করে। হূর্ধ্য কিরণ সপ্তবর্ণের মিশ্রণে জাত 

5য় | যেৰ্র্গপকরণ ত্র সকলের মধ্যে ষে গুলিকে গ্রহণ করতঃ আত্মমধো বিলীন করিয়! 

লয় তাহারা লুপ্ত হইয়। যায়; অবশিষ্টগুলি প্রতিফলিত হইয়া বর্জ্ঞানের কারণ হয় । ইহ! 

আলোকের সাধারণ নিয়ম। 

ৰর্ণ কি এবং উহ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহ! সংক্ষেপে বলিবার চেষ্। করিলাম। এক্ষণে 

সঙ্কর জাতির বর্ণ বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । বর্ণ যদি 

জাতিগত হইল, তবে যতক্ষণ কোন নির্দিষ্ট জাতি অপরিবর্তিত 

থাকিবে ততক্ষণ তাহ।র বর্ণ ও অপরিনত্তিহ থকিবে। কিন্ত সঙ্কর জাতি বিভিন্ন জাতির 

মংযোগেই জাত হইয়াছে । সুতরাং সঙ্কর উৎপন্ন হইতে মূল জাতির পরিবর্তন অবশ্তাই 

হইবে? সুতরাং মূল জাতির বর্ণও অনশ্ঠই পরিবর্তিত হইবে। সঙ্কর শব্দের প্রচণিত অর্থই 

বিভিন্নের সংযোগ, সুতরাং পৃথক পদার্থের উৎপত্তি । সঙ্করের বর্ণ বুঝিতে হইলে অগ্রে সাধারণ 

সঙ্কর জাতি। 

.বংশান্ুক্রম বুঝিতে হয় । 

সাধারণ বংশানুক্রম গ্রিবিধ নিয়মের অধীন । এই নিয়ম সকলকে মিশ্রিত, আংশিক 

ও মুক্ত 4 বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন পিতৃমাড সংযোগে যখন 

ভয়ের লক্ষণ সকল ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়া পৃথক 

লক্ষণে পরিণত হুয়, যখন অপত্য উভয়ের লক্ষণ হইতেই বিভিন্ন হয়, এবং একে রও 

অনুরূপ হয় না, তখন তাহাকে মিশ্রিত বংশানুক্রম বল! যায়। আর যখন পিতৃলক্ষণ 

অথবা! মাঁতৃলক্ষণ উভয়ের মধ্যে একটি মাত্র অপত্যে প্রকাশ পায়, অপরটি লুণ্ড হইয় 

থাকে, তাহাকে আংশিক অন্ুক্রম বলা যাইতে পারে। অবশেষে খন অপত্যে পিতৃ- 

মাতৃ লক্ষণ ছুই.ই পৃথকৃভাবে প্রক!শিত হয়, অর্থাৎ অপত্য দেহে কোন স্থলে পিতৃ লক্ষণ 
কোথাও বা মাতৃ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তথন তাহাকে যুক্ত বংশানুক্রম বল! যাইতে পারে। 

এই ভ্রিধিধ নিয়ম প্রায় সকল লক্ষণ সন্বন্ধেই খাটে । আরও একটি বিষয় এ স্থলে স্মরণ রাখ! 
আবশ্তক। উহা লক্ষণের পুনরাবর্তন (1২০৮5175192 )। এই নিয়মানুসারে ুরবব-পুরুষের 

কোন লক্ষণ পরবন্তীতেও উৎপন্ন হইতে পারে। এই ভ্রিবিধ নিয়ম আলোচন। করিতে 

মেগডেলের বিধান ম্ররণ করা আবশ্টক হয়। মেগেডেলের বিধান প্রকৃতপক্ষে বর্ণ সন্কর সম্বদ্ধেরই 

বিধান । সঙ্কর জাতি যখন আপনাদিগের মধ্যে অপত্য উৎপাদন করে, তখন কতিপয় 

নির্দিষ্ট নিয়ম লক্ষিত হুইয়৷ থাকে। পাদরী মেগ্ডেল ১৮৬৬ খষ্টাষে সর্বপ্রথমে উদ্ভিদের 
উপর এই সকল নিয়মের কার্যকারিতা দেখিতে পাইর়াছিলেন। তাই এই অনম্কসাধারণ 

ধীশক্তি স্ম্পর মহাস্্ার নামে এই বিধান পরিচিত হইয়াছে । সপ্কর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম তিনি 
শ 91917460) 17:50105156) 02101001806. 

ত্রিবিধ বংশানু ক্রম । 



১০২ রঙ্গপুর-সা হত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

এইরূপ দেখাইয়াছেন। ছুই বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ * সম্কর-্জাতীয় অপত্য উৎপন্ন 

করিল | এ অপত্যগণ মিশ্র বংশানক্রমের নিয়মানুনারে পৃথক লক্ষণ বিশিষ্ট হইল। কিন্ত 

ইছার!। পরম্পরে মিশিত হইয়া! বংশবৃদ্ধি করিলে মিশ্রিত পৃথক ভাবাপনন লক্ষণ সকল আবার 

বিশ্লিষ্ট হইয়| একাংশে এক লক্ষণ, অপরাংশে অপর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে । এই 

লক্গপদ্ধয় মধ্যে যেট প্রবল সেই লক্ষণযুস্ত অপত্োর সংখ্যা অপর অপত্যগণের ত্রিগুগ হইবে। 

যাহার! অল্পসংখ্য ক তাহার। পুনরায় পরম্পর সংযোগে বংশবৃদ্ধি করিলে আর কোন পরিবর্তন 

দেখা যাইবে না । উহার বংশপরম্পরায় এক-ভাবাপন্নই রহিয়া যাইবে। কিন্তু যাহার! 

খ্য।য় ত্রগুণ ছিল, তাহার পরস্পর বংশবুদ্ধি করিলে এক তৃতীয়াংশ পুরুষানুক্রমে অপরি' 

বপ্তিত থাকিবে; দুই তৃতীয়াংশ আবার বিশ্লি্ট হইয়। কিয়দংশ পিতৃলক্ষণযুক এনং অপ- 

রাংশ মাতৃলক্ষণযুক্ত হইবে। ইহাদিগের অনুপাত৪ ৩:১7) অর্থাৎ পুর্ববৎ। যাহারা 

অল্লসংখাক তাহার! পর্বের গ্তায় বংশান্ুক্রমে অপরিবর্তিত রহিয়! যায়; আর যাহার। অধিকাংশ 

তাহার! পরবংশে আবার পূর্ববধৎ বিশ্লষ্ট হইয়! এক ভাগ এক লক্ষণ যুক্ত, অন্যভাগ অন্য 

লক্ষণ যুক্ত হয়| এইরূপ বহু বংশ পর্যন্ত চলিতে থাকে । ইহাতে বুঝ! গেল যে সঙ্করজাতি 

প্রথমতঃ মিশ ভাবাপনন হম; পরে বংশ-পরম্পরার আবার ৰিশ্ন্ট হইয়|, যে জাতিম্বয়ের মিশ্রণে 

সঙ্কর উৎপন্ন হইয়া!ছল, তাহাদিগের হ্যায় পৃথক্ পৃথক ভাবে পরিণত হয়। ইহ। বিশদরূপে 

হৃদয়ঙগম করিবার নিমিত্ত বংশ[মনুক্রমিক ফল নিক্ে রেখাচিত্র ছার! প্রদর্শিত হইল। 

ক+থ 
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ূর্বববৎ 
( টম্নন্ হইতে গৃহীত) 

+ আমি এন্বলে মানুষের কখ। বলিতেছি না; তাহ! পরে বলিষ। 



গন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ] সঙ্করজাতির বর্ণ । ১০৩ 

এস্কলে ক ও খ-এর সংযোগে ষে সঙ্কর জাত হইল সে মিশ্র অর্থাং কথ। কিন্ত 

ক-লঙ্ষণ, খ.লক্ষণ অপেক্ষা প্রবল গণ্য করিয়া কথকে ক(খ এইরূপ ভাবে দেখাইয়াছি। 

অর্থাৎ খলক্ষণ লুপ্তু। কিন্তু পরবংশেই ক(খ)হইতে ৩ ক এবং ১ খ জন্মগ্রহণ করায় 

বুঝ। গেল যে উভয় লক্ষণই ক (খ) মধ্যে বিদ্তমান ছিল। যাহারা ১ধ অর্থাৎ? অল্পসংখ্যক ) 

তাহার! এখন হইতে বংশপরংপরায় একরূপই রহিয়া যাইবে । কিন্তু যাহারা ৩ ক অর্থাৎ 
মধিক সংখাক তাহার! বিশ্লিষ্ট হইয়া ১ক (অর্থাৎ একতৃতীয়াংশ ) বংশানুক্রমে অপরিবর্তিতই 

রহিয়। যাইবে; আর ২ক, পুনরায় ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া ৩ ক ও ১ খ উৎপন্ন 

করিবে। তৎপর, পরবর্তী বংশও এই নিয়মে গঠিত হইবে। ইহাই সঙ্কর জাতির সম্থদ্ধে 

সাধারণ নিয়ম। 

কিন্তু সঙ্করের বর্ণসম্বন্ধে কিন্ধপ নিয়ম প্রতিপার্লত হয়? বর্ণ কি মেগ্ডেলের নিয়ম 

অনুসরণ করে? এ সম্বদ্ধে জীবতব্ববিদগণ একমত হইতে পারেন 
নাই। কেন্ছ বরকে বংশান্ক্রমের সাধারণ নিয়ম সকলের 

অন্তর্গত মনে করেন; কেহ বা উহাকে মেগডেলের নিয়মাধীন বিবেচনা করিয়] 

থাকেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। একভাগ মানবজাতিতে 

মেগ্ডেলের নিয়মের আধিপত্য স্বীকার করেন, অগ্তভভাগ তাহ! করেন ন|। 

বাহার মানবজাঁতিতে মেগ্ডেলের নিয়ম প্রযোজা বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাহার! 

্ণন্বন্ধেও এ নিয়ম প্রয়োগ করিতে প্রায় অসম্মত হন না। অন্ততঃ চোথের তারার 

বর্ণ ও কেশের বর্ণ সম্বন্ধে তাহার! এই নিয়মের প্রয়োগ প্রতিপন্ন করিতে পারেন, বলির 

বিশ্বাস করেন। আমি স্বয়ং যতদুর পরীক্ষা! করিতে সক্ষম হটয়।ছি তাহাতে আমি মেগ্ডেলের 

বিধান মানবজাতিতেও প্রযোজ্য বলিয়া শ্বীকার করি। এই মতাবলম্বীদিগের সংখ্যা এক্ষণে 

ক্রমেই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । এতদেদেশে এ বিষয়ে অন্ত কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়। 

জ্ঞাত নহি। কিন্তু অনুসন্ধান হওয়া যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি জাতীয় লীবনের পক্ষে 

কল্যাণকর । যাহ! হউক, জাতিগত বর্ণ সঙ্করগণের মধ্যে যেরূপ গ্ুতগতি পরিবন্তিত হয় 

এরূপ আর কিছুতেই হয় না। ভারতের ইউরেলিয়ান, দ্াক্ষিণাতের কুষ্ণবর্ণ ইছপি, 
আফ্রিকা ও আমেরিকার মু'লটো, 1 আমেরিকার মেস্টিকো, $ এবং ক্যান্থে £ দিগের এবং 

অপরাপর সঙ্করজাতির বর্ণতত্ব বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে পর্বপুরুষের 

তুষরধবল -শ্বেতবর্ণও রুষ্ণকায়-সংযোগে অনতিদীর্থকাল মধ্যেই কৃষ্চবর্পে পরিণত হয়, এবং * 

ঠিক্ ট্ররূপেই কষ্ণবর্ণগু শ্বেতবর্ণে পরিণত হইতে পারে। * 

+ ইউরো পীরদিগের সহিত নিগ্রে। জাতির সংবে।গ ইহা দিগের উৎপন্তি। 
1! ইউরোনীযর়গণের সহিত আমেরিকার আদিম নিবাসী লোহিতবর্ণ ইণ্ডিয়ান নামক. জাতির সংযোগ 

হইতে উৎপন্ন। 

6 আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের সহিত নিগ্রে।দিগের সংযোগে জাত । 
ক. [1 91000860178 17315060 £61061201075 06 00100165101) ৮০001 0070৬ 11217061217 

বর্ণ। 



১০৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পাত্রকা। 

সঙ্করজাতির বর্ণ পরিবর্তন এত সহজে হইয়। থাকে যে গাঢ় কাফ্রিঞজাতিকেও চার 

পচ পুরুষের মধোই হ্বেতবর্ণ করা যায়, এবং শ্বেতবর্ণ ইংরাজ জাতিকেও ছুই তিন পুর 

মধ্যেই কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করা ধায়। এতদ্েশীয় ফিরিক্গি এবং অপরাপর ইউরো পীয়ানগণ 

পর্ভ,গিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাপ প্রভৃতি শ্বেতবর্ণাদগের সথিত ভারতের কৃষ্ণবর্ণ জাতির 

সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে । সে অধিক দিনের বথা নহে, ছুই তিন শত বর্ষ হইবে মাত্র। 

কিন্ত ইছারই মধ্যে তাহাদিগের একাংশের বর্ণ কিরূপ কাল হইয়াছে, তাহ! সকলেই জানেন। 

কিন্ত ইহাদিগের মধ্যেও, এবং মুলেটো, মেস্টিকো, ক্যাঞ্থোদিগের সমাজেও উৎকৃঈ স্বেত- 

বর্ণ বাক্তি জন্মগ্রহণ করিয়। থাঁকেন। তাহাদিগকে দেখিতে ইংরাজ, জার্মান ইত্যাির সহিত 

সমবর্ণ বলিয়।ই বোধ হর । প্র সকল সন্কর জাতি মধ্যে এখন কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতব্ণ উভয় প্রকার 

নরনারীই দৃষ্ট হইয়াথাকে। সকলেই জাশেন ইংরাজ বর্ণ-সঙ্কর। শ্যাক্সন্ নন্ান, কেন্ট, 

ডেনস্ প্রভৃতি জাতি সমূহের সংযোগে ইংরাজ জাতির উৎপত্তি। উহারা শ্বেতএবং লোহি- 

তাভ। ইংরাগণও কেছ বা শ্বেত, কেহ লোহিতাভ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
শীত প্রধান অথব! গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাদ কর! হেতু জাতিগত বর্ণের পরিবর্তন সিদ্ধ হয় 

»1 তবে ব্যাক্তিগত কিঞিৎ এক ওদক ন। হয় তাহ। 

নহে। তাহ। হইলেও সম্ভ(ন সম্ততির বর্ণ-পরিবর্তন এ কারণের 

উপর নির্ভর করেনা। জাতীয় বর্ণ খন বর্ণোপকরণের উপরই নির্ভর করিতেছে, তখন শীত 

গ্রীষ্ম ইত্যাদি জাতিগত বর্ণভেদের কারণ নহে; ইহা দেখিতেছি। যে শ্বেতকায় ব্কি গ্রীক্ম- 

প্রধান দেশে আসিয়া একটু ময়লা হন, তিনি শীত প্রধান দেশে গিয়। আবার প্রায় স্থীয় বর্ণ 

ফিরাইয়। পান; এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিও যদি শীত প্রধান দেশে একটু আধটু ফস হন, সে 
গৌরবও স্থায়ী হয় না। এরূপ একটু আধটু এদিক ওদিক হওয়ার মধ্যে কিছু নাই। উহা 
কেবল মাত্র সাময়িক ও ব্যক্তিগত। বংশ-পরম্পরায় জাতীয় বর্ণের উপর উহার কোন ফল নাই। 

আপনার! বিশেষ চেষ্টা করিয়| বরফের বাঝে বন্ধ করিয়! রাখিলেও আমার ্রতিহাসিক বদ্ধ 
শ্রীমান অক্ষয়কুমার কিদ্ব। কিশোরীমোৌহনকে, অথব! (ক্ষমা করবেন)--ন্বয়ং সভাপতি মহাশয় 

কেও * শ্বেতকায় এক্জিবিমনের যোগ্য করিতে পারিবেন বলিয়া আশ! দিতে পারি না। ব্ণপরি- 

বর্তন কেবল যৌন সম্বন্ধেরই ফল, সন্কর ভাবেরই পরিচায়ক, ইহ! অস্বীকার কর! যায় না। যদি 

দেখিতে পান, কোন জাতির নরনারী মধ্যে গুরুতর বর্ণভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ গাঢ়কুষণ, 

. কেহ উজ্জল গৌরবর্ণ, কেহ বা কটা অথব! পীতাভ, তাহা হইলে কি সিদ্ধান্ত হইতে পারে! 

উপসংহার। 
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* রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ জধুক্ত রায় কুমুদিনীকাস্ত বন্দে।পাধায় হাঁহীদুর। 



সন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্য। ] সঙ্কর জাতির বর্ণ ১০৫ 

ধাহার। সেণ্ডেলের বিধান মানব জাতিতেও প্রযোজ্য বলিয়। স্বীকার করেন, তাহার! ওরপ 

ক্ষেত্রে সঙ্কর ভাবের পরিচয় পাইবেন। আর যাহার! তাহা স্বীকার করেন না, তাহার! 

বংশানুত্রমের সাধারণ নিয়মানুলারে উহা! বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাঁহাতেই বা 

সিদ্ধান্ত কি হইবে? মূলে পিতা মাতার বর্ণভেদ্দ না থাকিলে কি মিশ্র, কি আংশিক, কি 

যুক্ত কোন প্রকার বংশনু ক্রম বিধানই প্রযোজ্য হইতে পারে না। মুলে বর্ণভেদ অর্থাৎ শ্বেত 
ও কৃষ্ণবর্ণের সংমিশ্রণ স্বীকার করিলে, তৎপর এ ত্রিবিধ নিয়মানুস।রে পরবর্তিগণের বর্ণভেদ 
সহজবোধ্য হয়। আর তাহার উপরে যদি পুনরাবর্তনের নিয়ম স্মরণ করেন, তাহ! হইলে 

কৃষ্ণবর্ণ জাতিমধ্যেও অতীব শুভ্রক।স্তি নরনারীর আবির্ভ;ব শ্ব।ভাবিক বলিয়ই প্রতীয়মান 

হইবে। ইহাতে ছূর্বেধ্য কিছুই থাকিবে না। যেদ্িক দিয়াই এই বিষয় বিবেচনা করুন, 

সেগেলের মত মানব জাতিতে স্বীকার করেন ভার নাই করেন, ফল একই; সিদ্ধান্ত সেই 

এক ভিন্ন অন্ত হইতে পারে না। জাতিগত, বংশগত করণ না স্বীকার করিলে মানবের 

বর্ণভেদ্র বুঝিতে পারিবেন ন।। শীতাতপ অথব। জলবাষু এ সকলের জাতিগত বর্ণভেদ 

উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা! নাই। * তাই ষেজাতি মধ্যে অতিশয় বিজিন্ন বর্ণযুক্ত ব্যক্তি দেখ! 

যায়) তাহার মুলে বিভিন্ন বর্ণ নরনারীর সংমিশ্রণজাত ইহ! স্বীক।র করিতেই হইবে। এ 

সিদ্ধান্ত বিঞ্ান সম্মত। বিজ্ঞানের নিকট অভিমান চলে না। সত্য নির্ণয়ে জীত্/ভিমান 

বশতঃ চক্ষু মুদিয়া! থাক। অসঙ্গত। তাই সত্য।মুসত্ধান বরিতে গিয়। যে স্থলেই উপনীত হই,. 

তাহাই নিরাগতো স্বীকার কর! উচিত। নচেং অনাবিল সতালাভ করা যায় না। এ সিদ্ধান্ত 

মন্দ বলিয়া শ্বাকার করিলে অুনকের মনে মিশ্র জাতি বলিয়। যে অভম।ন আছে, তাহ! নষ্ট 

হইবে। ইহা নঃ হইলে নামের উপকার কি অপকার হইবে তাহ! বিচার করিবার ভার 

আপন!দিগের উপর । আমার বিশ্বাস যে ইাতে জাতি বৈষম্য জনিত বিদ্বেষ ও স্বণ! ক্রমে লুপ্ত 
হইতে পারে। 

এক দিন রেল গাড়ীতে ছুইটি পর্ত,গিজ (ফরিঙ্গী দেখিয়াছিলাম। তাহারা সহোদর। 
কিন্ত একজন পরিফার শ্বেতবর্ণ, অপর জন মামা অপেক্ষাও কাল। 

উপসংহারে আর একটি কথ। ন! বলিয়। নীরব থাঁকিতে পারি না। আমর! মানব, সুতরাং 
যেআলোচনাই করিব, মানবের উপকারই আমাদিগের লক্ষ্য থাকিবে। মানব কিন্তু দীর্ঘ 
কাল হইল অন্ত নানাবিধ আলো6না করিয়া! আপিতেছে, কেবল নিজের বিষয়ই আঁলোচন! 
করিতে ভুলিয়! গিয়ছিল। অল্প দিন হইল মানব-তত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত হইতে 
টি টেরি টিজার হিয়ার রর রাডার 22 
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--জল বায়ুর (01171905) কলে যেরূপ পরিনর্তনই হুউক, তাহ! বানছ্িক, এবং নিজ জীবনে অজ্জিত। 
কিন্ত নিজলীবনে জঞ্জিত বাহ্যিক পারবর্তন ( 4০01760 078750015) বংশপরংপরার সংক্রমিত হয় না: 
অন্ততঃ তদ্জপ হইবার প্রদাপাভাব এ কথা এখন অধিকাংশ জীবতখবিদই ম্বীকার করেন। 



১০৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

জ।রন হইয়াছে। ইহ! সৌভাগ্যের বিষয়, মনদেহ নাই। কেমন করিয়া মানুষ গড়িতে হয়, 

কেমন করিয়া! তাহাকে পারিপার্ব্বিক অবস্থার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়।ও আত্মগ্রতিষ্ঠা করিতে 

ইয়, এ সকল বিষয় আলোচন! কর! মানব সমাজে এক্ষণে নত্যাবশ্ক হইয়াছে । বিশেষতঃ 

যাহার! মৃতকল্প অবস্থায় কোনরূপে কেঁকাইয়৷ দিন।তিপাত করিতেছে, তাহার! সর্বাস্তঃকরণে 

মানবতত্বের আলোচন! না করিলে আর টিকিতেই পারে না। এই নিমিত্তই আম অগ্ভক।র 
আলোচা বিষয় আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। কিন্তু এ আলোচনায় 

যেরূপ জ্ঞান ও গবেষণা আবশ্টুক, আমার তাহ! কিছুই নাই। তথাপি আপনারা যে আমাকে 

এতক্ষণ সহা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। 

আর আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থন করিতেছি যে আপনারা সঙ্কর জাতি 01033- 

07560) সম্বন্ধে বঙ্গীর় সমাজে তথ্যানুশীলন করুন, এবং তাস! হইঠে যে সত্য লাভ করেন, 

নির্ভয়ে তাহ! এতদ্দেশীগণের কল্যাণের নিমিত্ত কার্ষো প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর 

হউন। যাহা সত্য, তাহ! শিব, তাহা মঙ্গলজনক। বিধাতা সত্য শ্বরূপ, জ্ঞান 
শ্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। সুতরাং সত্যের সেবা, তাহাই সেবা । এ 
সেবা, একলক্ষ্য ভাবে, কায়মনে ও বাক, আমাদিগের সকলেরই কর্তব্য। 

কোন বাধ, কোন বিস্কেই ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে দ্রিবেন না। যদি সত্য সেবায় 
কেন আলোক প্রাপ্ত হন, জনন সধধীবপে তাঁহার প্রুচীর করুন জন সাধারণ ফে 

তগ। হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাঁকম্ম প্রসব করিবেই। আপনারা বাঙ্গাণার 

জাতিতত্ব, মানবতত্বের অংশ শ্বরূপে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলেচন। করুন) বাঙ্গলীর-__বাঞ্গাপীর 

কেন, সমস্ত ধরাবা(িগণের সহম্ত্র প্রভে্দের মধ্যেও একত্ব অনুভব করুন। দেথিবেন, অনেক 

হু্নীতি ও হুরাচার আলোক দর্শনে অন্ধকারের সায় দূরীভূত হইয়া যাইবে। | 

শ্ীশশধর রায়। 

কালগ্রেশ্বরী | 
আধুনিক বগুড়। নগরের ১১ ক্রোশ দূরে কালাঞ্জ নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত আছে। 

এই গ্রামটি এক দিন অনেক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষিত ব্রাহ্মণাদি জাতিগণের আবাস ভূমি ছিল; 

, কালের প্রবল পরিবর্তনে বর্তমানে কতকগুলি অশিক্ষিত মন্থুষ্যের আবাসভূমি হুইয়াছে। 

গ্রামের নামের গ্রকৃতিগত কোনও অর্থ সংগ্রহ কর! দুরূহ। বৃহন্নীল তন্ধে কালগ্তর নামে 

একটি দেশের উল্লেখ আছে দেখা যায়। শবকল্পত্রমে “কালঞ্জরঃ দেশবিশেষ১, দেখিতে পাই। 

আবার স্বনাপুরাপের পৌগ্ু, খণ্ডে লিখিত হইয়াছে “স্বন্দ গোবিন্দয়োর্ধ্যে ভূমিং সংস্কৃত 
বেদিক11” বর্তমানে গ্রসিদ্ধ মহাস্থানে স্কন্দ ও গোবিন্দ তীর্ধন্বয়ের মধ্যে যে সংস্কৃত বেদিক 

স্থান আছে? এ স্থানের উত্তর পার্খে কালগ্তরী ও দক্ষিণ পার্থে কোটাশ্বরী নামে দেবীদ্ধয 
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অপস্থিতা। প্দেবী মধ্যোন্তরে পরর্থে দেবী কালঞ্ররী স্থিতা। তত্গক্ষিণেংপিতা দেবী 

কে|টাশ্বরীতি বিশ্রুঠ10৮ এই কালক্জরী দেবী কোনও ব্যক্তি কর্তৃক আনীত হই! এই স্থানে 

স্থাপিত হওয়ায় দেবীর নামনুলারে স্থানটির নাম বোধ হয় কালাঞ্জর হইয়াছে; সেই 

কাপাঞ্জরের অপন্রংশ কালাঞ্জ ) বোধ হয় এই অন্থমান অযৌক্তিক নহে । কালাঞ্জর একটি 

পিদ্ধপীঠ ইহা বৃহন্নীল তন্ত্রে উল্লখিত হইয়াছে । সিদ্ধস্থান কথন প্রস্তাবে মহাদেৰ মহাদেবীর 

নিকটে যে সমুদয় স্থানের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহাস্থান-ও কানঞ্জরের উল্লেখ আছে। 

আমি সাধারণের অবগতির জন্য নীলতস্্ের প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। পবিত্র 

পৌগু,বর্দন, শ্রেষ্ঠ পীঠ স্বরূপে উক্ত হইয়াছে; ইহ! তন্ত্রশান্ত্র্ স্তধীগণের চিরবিদিত। 

“পৌগ্ বর্ধন পীঠঞ্চ পাবক্যং কান্তকুক্জকং ॥% এই পৌগু,বদ্ধনে দেবী স্থীবেশ! সর্ব! অবস্থান 
করিতেছেন। প্নেপলে পুণাদ। পুণা। স্থবেশা পৌও.বর্ধনে” অতএব এই প্রপিত্ব পীঠগ্বানের 

মধ্যে একটি সিন্ধগীঠের অবস্থান বোধ হয় অদর্গত নহে। কালাঞ্জ গ্রামে এক পিদ্ধ-পীঠ আছে 

ইহ বগুড়াবাসী অনেকেই অবগত আছেন। 

মহাস্থান ও কালগ্র প্রসিদ্ধ পিদ্ধ-পীঠ ইহ! বৃহল্লীল তন্ত্রের প্রমাণ পধ্যাপগোচন! করিলে 

কিয়ৎ পরিমাণে উপলন্ধ হয়। সিদ্ধ-$ঠ কথন প্রস্তাবে মহাদেব মহাপেবীকে বলিয়াছেন_- 

অথান্তৎ সংগ্রবক্ষ্যামি পিদ্বস্থানানি স্থন্দরি। 

পর্বপাপ-বিনাশা্থ সর্বসিদ্ধি প্রদং নৃপ।ং ॥ 

নির্ষ্মিতানি শিবেনেহ সিন্বস্থানানি যানি চ। 

শ্রত্বা মনসি ভাব্যানি প্রকাশ্ঠান্তধিকারিযু ॥ 

কমলালয়ে মহাস্থানে কমলাক্ষে। মহেশ্বর2। 

কমলাক্ষী মহেশানী সকলার্ঘগ্রদাগ্নিনী ॥ 

মণ্ডলেশ্বর পীঠে চ শঙ্কর: খাগডবী শিবা । 

কালাঞ্জরে নীল কণ্ঠোহরঃ কালী শিবা মতা ॥ 

(বৃহলীল তন্ত্র ৫ম পটল )। 

সুনরি! আরও অপর দসিদ্ধস্থান গুপির কথ! তোম।যর় বলিতেছি। মনুষ্য মকলের সর্বপাপ 

বিনাশ নিমিত্ত সর্বসিদ্ধি গ্রদ সিন্কগ্থানগুপি এই পৃথিবী মধ্যে আমাদ্ার! নিশ্মিত হুইয়াছে। 

ইহা শ্রবণ করিনা মনে মনে সেই স্থানগুলি নির্ণ্ন করতঃ শাধনাধিকারী সাধকগণের নিকট 

প্রকাশ করিবে। মহাস্থনে আমি কমলাক্ষ ও তুমি কমলাঙ্গী নামে; মণগ্ডলেশ্বর পীঠে আমি 

শঙ্কর ও তুমি বাঁওবী নামে, কালগ্ররে আমি নীলকণ্ঠ এবং তুমি কালী নামে পরিচিত । বর্তমানে 

কালগ্র গ্রামে একটি শিংলিজগ আমরা দেখিতে পাই ? প্র শিষের নাম নীলক% কি না তাহার 

পরিচয় দেবীর বর্তম[ন পুরোহিতগণ দিতে অসমর্থ । দেবীর কোনও মুকি তথায় দেখা যার ন]। 

তবে কোনও একটি মৃন্তির পল্পে(পরি সমস্তাবে অবস্থিত ভগ্ন-পদন্ধয় দেখা যায়, উহধাই দেবীর 



৯০৮ রঙ্গপুর-লাহিত্য-পরিধৎ পান্রিকা। 

( কালীর ) চরণ, ইহা পুরোহিতদের মুখে ' শুনিতে পাই। উহ! যথার্থ কালীর চরণ কি না 

তাহা বিবেচা। 

প্রলিদ্ধ তন্ত্রপারকার মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ জাগমব।ণীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালিক। 

দেবীর যে সমুদয় ধ।ান সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে কালিকার পদ্মেপরি সমভাবে চরণযুগলের 

অবস্থ।ন কোথ|ও দেখা যায় না। তাস্ত্রক যুগের মুত্তিগুলির সহিত বৈদিক বাঁ পৌরাণিক 
যুগের * মূর্তির সম্বন্ধ সামগ্ন্/ বিরল। বিশেষতঃ কালী মুগ্তিতে তাহার অত্যন্ত অপামঞ্জন্ 

লক্ষিত হয়। পুরোহিতগণ যে ধ্যানে দেবীর পুজা! করেন্ঠ তাহা দ্বারা দেবীর পদ্মাসন পাও! 

যায় না। অতএব এই পাদযুগল কালিকার চরণ, ই£| কাঙ্ছর৪ অভিনব কল্পন। বলিয়াই 

অনুমিত হয়। দেবীর পুজা পদ্ধতি আমি ও বগুড়ার সব্ ডেপুটী কালেক্টর ও সব, ডেপুটা 

ম্যাজিষ্ট্রেট াহিত্যনেবী মাননীয় শ্রীযুক্ত রাঞ্জেন্্রলাল মাচার্ধ্য মহাশয়, সমকাণেই দেখিয়৷ এ 
বিষয়ের আলোচন| করিয়াছিলাম; তাহাতে অমর! পুরোহিত কর্তৃক প্রদর্শিত পল্মাসনো- 

পরিস্থিত যে চরণত্বয় দেখিয়াছিলাম, তাই! কখনহ কালিকাদেবীর চরণ বলিয়া নিশ্চিত 

নির্ধারণ করিতে পারি নাই )-__পুরোহিতগণ নিয়লিখিত ধানে দেবীর পৃজ1 করিয়! থাকেন, 

নীলেন্দীবর সন্গিভ।ং ত্রিনয়ন। মাপীনতুজন্তনীং। 

স্তা্বন(লকিরীউ ভৌগিগগনীং বীণীং ভীজিকিবভ্রতাং ॥ 

খভ়গাং মুণ্ড বরাভয়ং শ্মিতমুখীং মোহান্ধককারাপহাং। 

ধ্যায়েৎ সম্যগনাকুলেন মনস! প্রেতাসনাং কালিকাং॥ 
এই ধ্যানটি প্রসিদ্ধ শুমা-রহন্ত গ্রন্থে আছে। ইহার মন্ত্র ও পূজা নিয়ম উক্ত গ্রন্থে 

স্ন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । বর্তমান পুরোছিতগণের নিকট যে পুজ1-পদ্ধতি জাছে, 

তাহাতে শামা রহস্তেক্ত পুজা ক্রমাদি কিছুই লক্ষিত হয় না) কেবল ধ্যান ও মন্ত্রটির পরস্পর 

স।মঞ্জন্ত আছে মাত্র। অবশিষ্ট অঙগপ্রত্ঙ্গ এক অভিনব কল্পনার বলে অশান্ত্রীয আকারে 

পরিণত হুইমাছে। জানি না এই অঙ্গবৈকল্য কাহার দ্বার সংঘটিত হইয়াছে । 

পূর্বোল্লিথিত ধ্যানে দেবী প্রেতাসন।, ইহ! হ্থম্প্টক্ূপে জানা যায়; অতএব পন্মসনো- 

পরি সমবিন্তত্ত চরণযুগল,-_-কাপিক| দেবীর কি না, তাহার নিশ্চয়তা! নির্দারণে আমার সামর্থ 
নাই। দেবীর বর্তমান ভগ্ন মন্দিরের পশ্চিম দিকে, ভগ্ন আর একটি মনিরের চিহুমাত্র 

বিদ্তমান। উহ্াই বোধ হয় পূর্বোক্ত নীসকণের মন্দির ছিল। মন্দিরটির উত্তরদিকে একটি 
, বিষ বৃক্ষ এখনও বিস্তমান মাছে। এ গাছটি কতদিনের তাহ! কালাঞ্জবাঁদী অনেক অশ্ীতিপর 

বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস। করিাছি; কিন্তু কেহই বৃক্ষটির বয়ূদ বলিতে পারে না । দেবীর মন্দির 
প্রাণ একদিন ইষ্টক-নির্মিত দৃঢ় প্রাচীরে পরবেষ্টিত ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও বিমান 

আছে। প্রবন্ধ-নির্দিষ্ট গ্রামটির দৈর্ঘা। কিঞ্দুন ছুই মাইল এবং প্রাশস্তয কিঞ্চ্দিন এক মাইল 

* বৈদিক যুগ, তান্ত্রিক যুগ, পৌরাশিক যুগ এই সকল কথ। কি অর্থে বাবন্ধত? কোন্ সময় হইতে কোন্ 
সমস পধাস্ত এক এক যুগ? আজক্ষরকুমর সৈজের। 



পন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্য। ] কালগ্জেশ্বরী | ১৩৯ 

হইবে। এই কালগ্জের পূর্ব সীমায় বালুক1 পাড়।, দীঘলগাড়ী ও বামনওড়া, দক্ষিণ সীমায় 

কানছপাড়া,রছুলপুর এবং উত্তরসীমায় মাউনাগাড়ী, গে[বিন্দপুর ও নারিকেলী গ্রাম অবস্থিত। 

এই কালঞ গ্রাম সম্প্রতি দিনাজপুরাধিপতি মন|রেবল মহারাজ শ্রীধুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহ" 

ছরের আধিকারভূত্ত । দেবীই এই গ্রামের মধিষ্ঠাত্রী। (বধ হয় গ্রামের নামানুসারেই দেবার 

নামও কালগ্েখণী হইয়াছে। দেবীর পীঠস্থানের পরিম[ণ ১*/ ১২/ বিঘার নান নহে । 
গ্কানটি পূর্বে নিবিড় বনাকীর্ণ ছিল, বর্ধমানেও অনেক কণ্টকাকীণ বুক্ষ লতার তাহার 

উপলব্ধি করাইয়! দেয় । দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণের সম্মুখে দক্ষিণ দিকে একটি পু্রণী ছিল। 

কালক্রমে উহ। নষ্ট হইয়। সামান্য পন্বশাকার ধারণ কারয়াছপ। বর্ষায় বৃষ্টির জল দ্বারা উহা 

পূর্ণ হইত বটে, কিন্তু নিদাঘাগমের সঙ্গে সঙ্গেই সে জণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত | এ 

পু্রিণীর জল দেবীর পুঞ্গায় ব্যবহৃত হুহত) পুর্ববোক্ত জলেব অভাব হইলে গ্রামের মধাস্থিত 

কোনও অব্যবহার্ম্য পুক্'রণীর জলদ্বার! দেবীর পূজা সম্পন্ন হইত) ইহা! দেখিম। অনা প্রায় 

১৫১৬ বৎসর হইল রায়কালী গ্রামনিপাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্্রমোহন কুগড মহাশয় স্ববায়ে দেবীর 
মন্দির গাঙগণে প্রবেশ পথের দক্ষিণ পার্থে একটি কূপ খনন করিয়! দিয়াছিলেন। অল্পপ্দিন 

হইল কুপটিও নষ্ট হওয়ায় এ স্থানে ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। দেবীর 

বর্তমান পুরোহিত শ্রীযুক্ত বরদাচরণ চক্রবস্তী মহাশয় বর্তমান দুর্ভিক্ষের সাহায্য কল্পে 

গবর্ণমেন্টকে নানাস্থানে পু্ষরিণী খননাদি কার্)ঘারা সাধারণের প্রাণরক্ষার্থ সাহাঁধা 

করিতে দেখিয়া, পূর্বোক্ত প্রাচীন পুক্ধরিণীটির সংস্কারের কথ! আমাকে বলায় আমি উহ 

দুর্ভিক্ষের তদন্তকারী বগুড়ার অন্ততম সুযোগ্য সবডেপুটী মাজিষ্ট্রেটে মাননীর শ্রীযুক্ত 
রাজেন্ত্রলাল আচার্য্য মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করি। তিনি রেশ স্বীকার করিয়। আমার 

সহিত রায়কালী হতে পদকব্রজে কালঞ গিয়। দেবীর গীঠন্তানা'দ ও পুষ্ষরণী প্রভৃতি দেখিয়। 

উহার সংস্কার বিষয়ে যথ।সাধ্য চেষ্ট। করিবেন বলিয়। আশ্বস দিয়াছিগ্সেন। তাহারই সবিশেষ 

চেষ্টায় পুক্ষরিণীটি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিঞানাথ রা বাহাদুরের বায়ে অতাল্প 

দিন হইল সংস্কৃত হইয়ছে। মহারাজের এই পবিভ্র স্বৃতি কালঞ্েখরীর স্ৃতির সহিত সংমিশ্রিত 

₹ইয়। অক্ষুঞ্ভাবে অবস্থান করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। দেবীর প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে 

পুরাকালে একটি নদী প্রবাহিত ছিল; জনশ্রতিতে আমর! ইহা অবগত হুইয়। বিশেষরূপে 

পর্যালোচন! ছ।র! উহা!র বিষয়ে যাহ! উপলব্ধি করিয়াছি, বারাস্তরে তৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি মূলক 
ইতিহাসের অবতারণ। করিব। দেবীর মন্দিরের ছাদ ভাঙগিয়! গিয়াছে; মন্দিরের চতুষ্পার্থের 

ভিস্বগুণি একটি বটবৃক্ষের মূল দ্বার! দৃঢ়বূপে মাপ্লি্ হওয়।তেই দঁড়াইয়। আছে। এখনও 

মন্দির ভগ্ন ইষ্টক স্তঃপে পরিণত হয় নাই। বটবৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখ! পরিশোতিত 

বিপুল ছত্রৰৎ মন্তকদেশই ছাদের কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছে । 
শ্ীবিপিনচন্ত্র কাব্যরদ্ব। 



পরশুরাম কুণ্ড। 
আগামে ছুইটি মহাতীর্৫থ বিদ্ধমান; কামাখ্যা। মহাপীঠ এবং পরশুরাম কুণ্ড। ইদানীং 

আলামবেঙ্গল রেলওয়ে ও গোয়ালন্দ ডাক জাহাঙ্গে কামাধ্যা যাত্রীদের গতায়াঠের বছস্বিধা 

হইয়াছে। পরশুরাম যাত্রীদের এখনও তেমন সুবিধা হয় নাই। তবে তিনস্ুকীয়া। পর্যন্ত 

আসামবেঙ্গল রেলওয়ে এবং দিক্রগড় পর্য্যন্ত ডাক জাহাজ চলার পর পরশুরামের পথ 

অপেক্ষা রুত সুগম হইয়াছে বই কিঃ কিন্তষে পথটুকুর কথ! উপলক্ষে পরশুরামের পথের 

ইসমত পূর্ব বধি লোক.সমাজে প্রচারিত অছে উহা এখনও স্থগম হয় নাই । 

সদিয়ার পথ। 

ডাক জাহাজে দিক্রগড় অথবা আসামবেঙ্গল রেলওয়েযোগে তিনন্থ শীয়া পৌছিয়। পরশু 

রাম যাত্রীকে দিক্রপাদিয়। রেলওয়ে চড়িয়! প্রথমতঃ সদ্দিয়া অভিমুখে যাইতে হম । নামে 

*িক্রস্্গয৮ হইলেও এই লাইনটি এখনও সাদযায় পৌছে নাই। বর্তমানে তাঁলীপ পধ্যস্থ 

গিয়াছে, শীত্রই লৈখোয়। পর্ধান্ত যাইবার কথ।। সৈধোয়। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। 

হন্গপুল এখানে প্রায় দেড় মাইল বিভ্তৃত। দিক্রসনিয়া লাইন এই ব্রক্গপু্ পার হইয়। যে 

কদ্দাপি অপরতীর হুইতে গ্রাক্প ৫ মাইল দূরবর্তী স্দিয়ায় পৌছিয়! সার্থকনাম হইতে পারিবে; 

এরূপ বোধ ছয় না। যাহা! হউক তালাপ পর্য্যন্ত গাড়ীতে গিয়া পদত্রজে বা গরুর গাড়ীতে ৯ 

মাইল গেলেই সৈখোক্া, এবং সেইস্থান হইতে মাইলপরিমাণ চর অতিক্রম করিয়! খেওয়া ঘাট 

পাওয়া যায়। সেইখানে নৌকায় ব্রঙ্গপুজর পার হইয়! প্রায় পাচ মাইল পথ চপিলেই সদয়! 

প্রাপ্ত হওয়া ধায়। নৌকা ত নয় কু (198০4); অনেকট! ভোঙ্গার মত। পাঁচ সিকা 
আন্দ।জ দিলেই নৌকা যোগে সদিয়ার ঘাটে পৌছানযায়। তবে ব্রহ্মপুত্র উজাইয়! যাইতে 

হয়, তাই প্রায় তিনচারি ঘণ্ট। সময় লাগে। তালাপে সরাইখানা আছে, যাত্রীরা তাহাতে 

বেশ খাকিতে পারে । দৈখোরায়ও মারওয়ারী মহাজনদের কয়েকটি *্ঠাকুরবাড়ী” আছে, 
তাহাতে যাত্রীরা আশ্রয় লইয়া থাকে । তালাপে দিনে ছুইবার রেগগাড়ী ষাঁ, এক প্রায় 

১২ টার অপর প্রান ৩॥টার। চেষ্টা করিলে তালাপে কুলী ও গরুর গাড়ী সগ্ভই পাওয়া 

বায়। কুলী সদয় পর্যন্ত পৌছাইয়। দিয়া আসিতে ছুই দিনের বেতন ॥* আন হিসাবে 

১২ টাক! নেয়। গকুর গাড়ীতে সৈখোর! ঘাট পর্াস্ত পৌ ছতে ২২টাঁক! লাগে । সৈখোয়ার 

পর গাড়ী চলে না? ত্রঙ্গপুজই ইহার প্রধান অন্তরায় । বর্ণন। অপেক্ষ। মানচিত্র দর্শনে পথের 

সমধিক পরিচয় হইবার কথা । এই নিমিত্ত এতৎসহ আসামেপ পূর্বোত্তর প্র।স্তের মানচিত্র 

একখামি দেওয়া হইল। তাহাতে দিক্রগড় হইতে পরশুরামকুণ্ড পর্যন্ত পথ চিহ্নিত করা 

হুইল । বর্ণনার সঙ্গে ইহ! মিলাইয়! লইলে সহজেই এই পথ বোধগম্য হইবে। 



গন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সংখ) ] পরশুরাম কুণ্ড ১১৯ 

সদিয়। | 

সিয়া্ন গবর্ণমেন্টের একটি সেনা-নিবাস (09100117767) আছে। ইহা হইতে যোল 

মাইল দূরেই ব্রিটিশ রাজ্যের সীমান্ত রেখা (10173611106 00980021/ )1 ম্ুতরাং সদিয়! 

ব্রিটশ রাজ্যের উত্তর পূর্ব প্রান্ত ষ্টেশন বলিয়া ইহার খাতি। এই নগর কুণ্ডিল নদী ও 

রঙ্ধপত্রের দঙ্গম স্থলে অবস্থিত। হেমস্তে ব্রহ্মপুত্র একটু দূরে সরিয়৷ পড়ে; কিন্তু বধায় ইহার 

খবতব জেত সপ্দিয়া ঘেসম। প্রণাঠিত হয়। কুণ্ডিল নদীর সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাগ একটু 

জাড়ত আছে। ভ্ীকৃষ্জুপ্রমসী রুল্সিনীর পিতা ভীম্মক রাজার কুগ্ডিন নগরী এই নদীর তীরে 
মবস্থিত ছিল বলিয়! প্রবাদ্দ যে নগরের নামেই নদীরও নাম কুগ্ডিন ঝা কুগ্ডল হইয়াছে। 

ষেখ!নে ভীম্মক রারপানী ছিপ স্থানে সম্প্রতি মিশমি জাতীয় লোকের বদতি। ইহার! 

“ঢ'একটা” (চুলকাট। ) শ্রেণীক্র মিশাম। ন্তান্ত পার্বত্য জাতীয়েরা দীর্ঘ কেশ রাখে । কিন্তু 

ইহার! কেশ ছেদন করিয়! থাকে। ইঞারও নাকি কারণ আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্তাপক 
র'ঝীর মগ্চক মুগুন করিয়া ছাড়িয় দেন। সেই অবধি এই মিশমিরাও চুল কাটিয়া ফেপে। 

"মিশ:ম”” শকটির সঙ্গে ভীম্মক রালার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। যাহ! হউক 

ঘাহা প্রবাদ তাহ! বলিপাম। প্রত্রতত্ব আগো5নার স্থান ইহা! নহে। 

পরশুরাম তীর্ঘযাত্রীর পক্ষে সদিয়! অপরিষ্থার্|। স্থান। পরশুরাম ক্ষেত্র ইনার লাইনের 
অনেক বাহিরে, এই সীম। পার হইয়া যাইতে ইইলে সদিয়ান্থিত এসিষ্টে্ট পলিটিকেল এজেণ্ট 

সাহেন হইতে প।স্ না নিয়া যাইতে পারা যায় না পাসের অনা কাহাকেও বেশী দময় অপেক্ষা 

করিতে হর না। একখানি €৫ পয়লা মূল্যের সরকারী কাগজে ॥০ আনার ্যাম্প দিয়! দরখাস্ত 

পিলেই পাঁস্ পাঁওয়। যায় এই ॥৫ আনা ্রত্যেক যাত্রীকেই দিতে হয়। সাধু সন্যাপীরাও 

ইহা এড়াইতে পারেন না । তারপর পরশ্তীরাম যাতায়াতে যতদিন অতিবাহিত হইবার সন্ত 

বণনা; ততদিনের খাস্ম(দি সামগ্রী এই সয়া হইতেই কিনিয়া লইতে হইবে। পথিমধো এক 

খামতি রাজধানী চৌখামে থাস্ত সামগ্রী কিনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সমস্ত 

বস্তই যে পাওয়! যায়, এ কথ। বলিতে পারি না। সচরাচর সদিয় হইতে পরশুরাম গিয়! 
্র্যাবর্তন করিতে ১১১২ দিন লাগিয়। থাকে । সদিক্কাতেও মারওয়ারীদিগের ঞাকুরবাড়ী 
কয়েকটিই আছে। যাত্রীরা এই সকল দেবতাস্থানে থাকিতে পারে। ধাহার৷ ভদ্রযত্রী 

তাহারা পলিটিকেল অফিসের ক্লার্ক শ্রীযুক জীবেশ্বর বরুয়া প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে সাদরে 

স্থান পাইয়! থাকেন। 

সদিয়। হইতে চৌখাম-- 
সনিয়া! হু্টতে থামতি রাধানী চৌখাম যাইবার তির ভিন্ন পথ আছে, তন্লিমিত্ত বন্দো- 

বন্তও ভিন্ন ভিন্ন রকমে করিতে হয়। প্রথমতঃ সির! হইতে পলিটিকেল আফণ ধার! ছাতী 

বন্দোবস্ত করা লইতে পারিলে ছুই দিনে চৌখাম যাওয়! যাইতে পারে। তবে এই উপাদে 



১৬২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

কেহ গিয়/ছেন বলিয়| শুনি নাই। কিন্তু চেষ্টট করিলে যাইতে না পারিঝর কোনও কারণ 

দেখি না। সদিয়! হইতে চুণপুড়া গারদ পর্যন্ত ১৬ মাইল সরকারী সড়ক আছে। চুণপুড় 

ইনার লাইনের উপর । ইহ ব্রহ্গপুজের তীরে অবস্থিত। এখানে একজন হওয়ালদার স 

কয়েকজন দৈনিক থাকে । এই স্থান হইতে নদীপার হইয়া! জঙ্গলের ভিতর দিয়] ১৫ ১৬ 

মাইল গেলে চৌখাম পৌছ।ন যাইতে পারে। নদী পার হওয়া! এবং এ জঙ্গলাকীর্ণ পথ দিয় 

যাওয়া অন্বিধাঞজনক ও বিপৎসগ্কুল মনে করিয়া বোধ হয় £ই পথে কেহ চলেনা । তবে 

পূর্বে খামতি রাঙ্গাঞ্ে লিখিয় একজন গার্ড সহ তাহার হাতী আনাইলে কোনও অন্থবিধার 

সস্তাবন। নাই। পলিটিকেল অ(ফিন দ্বারা এই সকল বন্দোনস্ত করিতে হয়। তজ্জন্য সপ্তাহ, 

দশদিন পূর্বে বন্দোবস্ত কর। আবশ্তীক। হন্তীর ব্যয় ১৫২।২*২ টাঁকার অর্ধক হইবে না। 

দ্বিতীয়তঃ নৌকা করিয়া! সব্দিয়। হইতে চৌখাম যাওয়া যায়। সচরাচর নৌকাঁে।গেই 

যাত্রীর! চৌথ।ম গিয়। থাকে । নৌকার আকার অনুগারে পথ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; যদ 

নৌক1 বড় হয় তবে উহ! কেবণ ব্রহ্গপুন্ন নদ উজ হয়! চলিতে পারিবে । তাহ! হইলে যাত্রী- 

দ্বিগকে প্রায় ৪.৫ দিনে চৌথ।ম পৌছতে হয়। আন ঠেণিয়! ব্রহ্মপুত্র দিয় যাইতে 

স্বভাবতই নৌকার গতি মন্দ হুইয়াথাকে। তৎপর প্রায় অর্ধ পথ গেলেই মধ্যে মধে 

থরমেত ্রস্তর-সঙ্কুল বাধ (571১5) পাওয়া যায়। বড় নৌকা ঠেলিয়। এ সকল ৰ্বাধ 

পার হইতে বহু সময় ব্যফিত হইয়া থাকে । এই নৌকা বরাবর চৌখ।ম পৌছে না, কেন না 

চৌধাম ব্রহ্গপু নদের তীরে নছে। যাত্রীর মিমি ঘাট ন।মক স্থানে নৌকা! হইতে অবতরণ 

করয়! প্রায় ৫ মাইল অরণ্যপথে চণিয়া চৌখাম পৌছে। কোন৭ কোনও বড় নৌকার 

যাত্রী সদিয়! হইতে নৌকা রওয়।ন! করিয়া সুলপথে চুণপুড়া গিয়া নৌকায় উঠে) ইহাতে 

ছুই দিনের জন্তু নোঁকাপথের ক্লেশ হইতে অবা1হতি পাওয়া যায় । কিন্তু কষ্টকর পথ চুণপুড়ার 

পরে আরম্ভ হয় । যাহারা ছোট নৌকাম ষাত্র! করে তাহারা ব্হ্মপুক্র উজাইয়া ১৩১৪ মাইল 

আন্দাজ গিয়া নোয়াদিথিং নদীর মুখে প্রবেশ করিয়া টেগ্গাপাণ নামক একটি ক্ষুদ্র নদী 
প্রাপ্ত হয়। এই নদীর তীরেই চৌখাম অবস্থিত. অতএব ক্ষুদ্র নৌকার যাত্রীরা বরাবরই 

চৌথাম পৌছিতে পারে। এই ক্ষুদ্র নদীতে ও বাধ আছে। তবে এইগুপি ব্রহ্মপুত্র নদীর 
বাঁধের স্তায় .তেমন ভয়ানক নহে। বড় ছোট ভেদে নৌকার তারতম্য হয় কেন? ইহার 

কারণ আছে। ইহার কারণ--পরশুরাম তীর্থবাত্রীর! প্রায়ই দরিদ্র, অধিকাংশই সাধু 
সন্্যাসী। তাহারা ৪০1৫* জন একত্র হইয়া! একখানি শতমোণী নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া 
তৎসাহাযো সদর হইতে চৌখাম অভিমুখে যাত্রা করে। বল! বাহুল্য নৌকাতে তাহার। 

খআবন্থান কমই করিয়া থাকে; নৌকা চলিতে থাকে, তাহারা তরঙ্ধপুত্রের সিকতাময় চর--. 

(শুষ্ক গর্ভ) দিলা নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পদর্পে চলিতে থাকে। যদি ব্রহ্মপুত্রের চর দিয়া 

অবাধে চল! যাইত, শুবে কেহ নৌকা করিত না। মধ্যে মধ্যে যখন চর শেব হইয়! যায়, 
তীর ভাগের ছূর্থমতা নিবন্ধন চলা যায় না, তখন যাত্রীদ্িগকে নৌকায় আরোহণ করিতে হুয়। 





সন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সব্থ্যা । রঙ্গপুর-সাভিন্য-পারিনত পাকা । 

চিত্র নৎ ৫১। 

পরশুরাম কুণ্ড যাত্রীর নির্মিত অস্কায়ী পর্ণ কুটীর। 
(১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 



সন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সংখ) ] পরশুর।ম কুণ্ড ১১৩ 

এবং অপর কুলে গিয়৷ পুনশ্চ চরে উঠিতে হয়। বড় নৌকাতে সদয় হইতে চৌখ।ম 
সন্গিকটস্থ মিশ.মিধাট পর্যন্ত যাওয়! এবং তথা হইতে ফিরিয়! আসার বায় জন প্রতি ২২ টাকা 

মাত্র লাগে। যাত্রীরা মিশমিঘাটে উঠিয়। চৌথাম হইয়া পরশুরাম গিয়া! ফিরিয়া পুনশ্চ 

মিশমিঘাটে ন। আসা পর্যন্ত মাল্ল! মাঝি ও নৌক! এই স্থানে অপেক্ষা করিবে। ক্ষুদ্র নৌকা 

অর্থাৎ দেই কু'দা--৪1৫ জন মাত্র আরোহী লইয়া চলে। ব্রহ্মদত্রের প্রশস্ত চর ভূমিতে 
আরোহীরা বড় নৌকার যাত্রীদের স্বায় পাদচার করিয়া থাকে । কিন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের পর 

ধখন নৌকা টেঙ্গাপানি নদী উজাইয় যায়, তখন তীর পাওয়া যান না, তীরভূমি ছুর্গম ও 
জঙ্গলাঁকীর্ণ হওয়াতে কায়ক্লেশে নৌকাতেই বসিয়া থাকিতে হয়। অথচ প্রতিজনের 

যাতায়াতের ব্যয়--৫।৬ টাকা আন্দাজ পড়ে । বল বাহুল্য যে নৌক1 বড়ই হউক, ছোটই 

হউক--নদীর বাধ পার করিতে আরোহিগণ মাললাদ্িগকে সহায়ত! করিয়া! থ|কে। 

রাত্রিষাপন। 

নৌকা যাত্রার রীতি এইযে সন্ধ্যার প্র!ঞ্কালে- নদীর তীর সংলগ্র চরে একটি পরিদ্ৃত 

স্থান দেখিয়৷ নৌক| লগ্ন করিতে হয়। সমস্ত যাত্রী আপন মাপন জিনিষ পত্রসহ ঢরভূমিতে 

উঠিয়া রাত্রি যাপন করে। এমন কি নৌকাবাহী মাল্লার! পর্যান্ত নৌকায় থাকে না। যাব্রিগণ 

তীরে উঠিয়াই কাঠ, ডাল, পাতা সংগ্রহ করে, ডাল ও পাত দিয়! পর্ণকুটার নিন্মীণ করিতে 

হয়। কাঠ দ্বারা রন্ধনকাধ্য সম্পন্ন হয় এবং শীত নিব।রণার্থ অগ্নি প্রজ্জলিত কারিতে হয়। 

বক্ধপুজের চরভূমিতে পরিষ্কৃত স্থানের অভাব নাই। কাঠও প্রচুর মিলে। বড় বড় গাছ 
শাখ! গ্রশাখাসহ ব্রদ্দপুভ্রের সৈকতে প্রোথিত হইয়1 শুফ হইয়া আছে। ভাঙ্গিয়! বা কাটিয়া 

আনিলেই হইল । তীরস্থ জঙ্গল হইতে কিছু পাতা ও ছোট ছোট ডাল আহরণ করিতে হয়। 

টেঙ্গাপানিতে ঢুকিলে যত্রতত্র অবস্থান করা যায় না। কাঠও যদৃচ্ছাভাবে পাওয়া যায় ন1। 

তাই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব হইতে শুষ্ধ কাঠ কিছু কিছু করিয়া তীর হইতে আহরণ কর! 
আবশ্তক, এবং যেখানে পরিষ্কৃত তীরভূমি পাওয়া! যায়-_সেখানে কিছু বেল! থাকিতে ই নৌকা 

আটক করিতে হয়। এই অসুবিধার জন্তও অনেকে বড় নৌকায় কেবল প্রহ্গপুত্র দিয় 
যাইতে ইচ্ছুক হুইয়া থাকে। এস্থলে একটি কথা বক্তব্য এই যে ছোট নৌক! শুধু ব্রন্ধপুত্র 
উঞ্জাইয়! যাইতে দেওয়। হয় না) চুণপুড়া গেলে গারদের সিপাহীর! নোৌক1 ফিরাইয়! দরিবে। 

যাহা হউক রাত্রি যাপনার্থ পর্ণকুটীর নির্মাণ সর্ব প্রথম কাধ্য ; তৎপর অগ্নি প্রজালন, তারপর 

সায়ংকৃত্য সমাধা করিয়! রন্ধন ও ভোজন, তৎপর শয়ন । কুটীর নির্মাণকার্য্যে কোনরূপ 

কৌশলের আবশ্তাকতা নাই। ছুইটি বড় বড় ডাল পুঁতির! অপর একটি ডাল প্রশ্থে এ 

ছইটি ডালের উপর বাধিয্ন। কদ্দগীপত্র কতকগুলি প্রস্থের ভালে ঠেকা ইয়া! দিলেই যে আচ্ছাদন 
একটি হইল, ইহাই রাত্রি যাপনার্থ প্রচুর মনে করা হয়। পাতা দিয়া তিন দিকে কোনরূপ 

টাকাহয়। যেদ্দিক খোল থাকে সেইদ্িকে অগ্রযাধান পুরঃসর শন করিতে হয়, নচেৎ 

ঙ 



১১৪ রঙ্গপুর-সাহিত্্য-পরিষৎ পত্রিক। 

নীতের প্রভাবে ঘুমান অনদাধ্য। পরশুরামের পথের ক্লেশ এইখ!নে। যদিও পরশুরামের 

মাহায্মে বন্তজন্তর ভয় এইথানে কেহ পাইয়াছে বলিয়া শুন! যায় নাই--তথাপি পথক্লেশে 

রুগ্ন হইয়। কুণ্ড দর্শন করিতে পারে নাই এইরূপ বহুলোকের সংবাদ মধ্যে মধো পাওয়। 

গিয়াছে। বলা ঝাহুগ্য যে শীত খু ভিন্ন পরশুর(মে কেহ যাইতে পরে না; অগ্রহায়ণ হইতে 

বড় জোর ফান্তুন, এই কয় ম|সই পরশুরাম যাত্রার সময়। অর্থাৎ যখন বৃষ্টি বাদলের সম্তাবন| 
অল্প, অনাবৃত স্থ।নে পত্রমাত্রাচ্ছাদনে সারারাত্রি অগ্নিজালিয়া থাকিতে কোন বাধা জন্মিবার 

আশঙ্ক( কম, তৎকাঁলেই পরশুরাম যাইতে পার! যায়। কেবল নৌকায় চলিতেই যে এইরূপে 

রাত্রি যাপন করিতে হয় তাহা নহে। সদিয়া ছাড়িয়া! পুনশ্চ সদিয়ায় ফিরিয়া ন। আসা পর্য্যস্ত 

স্থল পথেই চল, আর নৌকাক্পই চল, প্রত্যহ রাত্রিতে এইরূপই অবস্থান করিতে হইবে 

পার্থ অগ্নি যখন নির্বাণেমুখ হয়-তথন উঠিয়। পুনশ্চ কাঠ্ঠাদি দানে উহ! সংরক্ষিত করিতে 

হয়। এই নিমিত্ত কাহাকেও ডাকিয়া জাগাইতে হয় না, শীতপগ্রভাবেই নিদ্রা ভঙ্গ হয়। 
রাত্রির অবসানে সকলকেই প্র।তঃকত্া ও মধাহ্কৃতায এক সঙ্গে সমাধ। করিয়। ফেলিতে হয়। 

বেল৷ ৭॥* কি ৮টার পূর্বে মাল্ল।রা নৌক। ছাড়ে না । আবার নৌক। ছাড়িবার পরে মাল্ল।দের 
তামাকু সেবনার্থ কিংবা! চ। খাইবার নিমিত্ত অতি :অল্প সময় মধো বিশাম করা তিন্ন, 

নৌকার গতি সন্ধ্যার পুর্বে আর স্থগিত হয় না। তাই স্নানাহার কাধ্যও প্রাতঃকালে সারিয়া 

ফেলিতে হয়। পরশুরামে এই পর্যাস্ত বিলাপী বাবু কেহ গিয়াছেনকি না জানিনা, এই তীর্থ 

এখনও সাধুসন্নগাসীরই তার্থ। গৃহস্থ যাহার! যায়, তাঁহারা শয়নে ভোজনে সাধুসন্ন্যাসীর 
হ্তায়ই মাচরণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকার উপরে কোন প্রকার কম্বলা্দ বিছাইয়! পার্থ 

ধুনী জালিয়া শয়ন) আর আলুভাতে জাল দিয়া__ঘুত লবণ সংযোগে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ। 

ইহাই ভোঞন। সদ্দিয়া হইতে আমি একাকী একখান! ছোট নৌক। ১৫২ টাক1 ভাড়! দিয়া 

আনিয়! ছিলাম, ইহাতে ইচ্ছান্ুরূপ শুইয়। বসি! নৌকাধাত্রা! নির্বাহ করিতে পারিয়াছিলাম__ 

তীরে উঠিয়া বেড়াইতে হয় নাই, বাধ পার করিতে জলে নামিয়৷ নৌকাও টানিতে হয় নাই | 

কাষ্ঠ সংগ্রহ কুটীর নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়েও মাল্ল।র। তাহাদের একমাত্র আরোহী বলিয়! 

আমাকে যথোচিত সহায়তা করিতে পারিয়াছিল। সদিয়। হইতে চলিয়! দ্বিতীক দিনে 

টেঙ্গাপানি নদীতে গ্রবেশ করি, তৃতীর দিন অপরাঁহ্নে চৌথাম পৌছি। সদিয়। হইতে চৌখাম 

জলপথে ৩০1৩৫ মাইলের উপর হুইবে না। | 

চৌখাম। 

খামতি জাতীয় রাজা! “চৌধাম গোহাই” এইখানে বাদ করিয়া থাকেন। খামতিরা 

বৌন্ধধর্মমীবলাম্বী, ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ অনেকট। বন্ষদেশীয়দের স্তায়। রাঞঙ্জার সঙ্গে 
আলাপ করিতে অনমীয। ভাষ! ব ছিন্দি ভাষ। বলিতে হয়। পরশুরাম ক্ষেত্র এই রাজার 

অধিকার ভুক্ত। সাধু সন্ন্যাসী বাতীত সকলকেই রাজার সেলামী 1০ টাক। দিতে হুয়। 
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তারপর যত জন কুলী চাই ৫॥* হিসাবে তাহাদের বেতনও রাজার নিকট অগ্রিম দা'থল 

করিতে হয়। এই ৫॥* টাকার কুলী পরশুরাম গিয়া পুনশ্চ যাীকে লইয়া চৌবাম পৌছা ইয়' 

দিবে। এতদ্বতীত একজন চৌকীদারও লাগে । তাহারও পারিশ্র'মক ৫॥০ টাকা। তবে 

দলবদ্ধ হইয়। গেলে চৌকিদার দূপের সকলের গ্রহ্রী স্বরূপ হইয়া যায়। এতদবস্থায় 
চৌকিদার বাবতে প্রায়শঃ কিছুই দিতে হয় না। দিতে হইলেও ভাগশঃ অতি অল্পই পড়ে । 
এখান হইতে পদব্রজে ভিন্ন পরশুরাম ষাইবার আর উপায় নাই। তবে রাজার অনেক 

হাতী আছে। এগুলি প্রায়ই খেদদি উপলক্ষে বাহিরে থাকে । ছুই সপ্তাহ আন্দাজ পূর্বে 
তাহাকে চিঠি কিংবা টেলিগ্রাম দ্বারা (ঠিকানা-চৌপাং রাজা গোহাই, চৌথাম পোষ্ট ব 

টেলিগ্রথফ, অফিস ( সদিয়া, আপাম ) জানাইলে রাজা যতগুলির প্রয়োজন ততগুলি হাতী 

চৌখামে আনাইয়। রাখেন। চৌখাম হইতে পরশুরাম যাতায়াতের নিমিত্ত প্রতি হাতীতে 

২২ টক লাগিবে। এতস্তিন্ন মাছুত দৈনিক ॥০ হিসাবে নিবে। হাতী নিলে চৌকিদার 
বা অপর কুলী নাঁনিলেও চলে। চৌথাম হইতে পরশুরাম ২৫ মাইল আন্দাজ হইবে, 

হাতী এক দিনেই ব্রপথ যাইতে পারে । কিন্তু বিশেধ শ্রম হইবে বলিয়া যাইতে ১॥ দিন 

লাগে, ফিরিয়া আমিতে এক দিনেই পারে। 

চৌথামে মারয়াড়িদের ৫৬ খানি দোকান আছে। তাহাতে দাইল, চাউল, মদলা, 

কাপড়, মনিহার জিনিস প্রভৃতি অত্যাবশ্তীাক অনেক বস্্ পাওয়! যায় কিন্তু আলু 

ভিন্ন ুরকারী, পান স্থপারী প্রভৃতি কতকগুলি গ্রয়োজনীগ বস্ত পাওয়াও যায় ন। মারও- 

যাড়ির। এইখান হইতে মুগনাভি, রবর, মোম, হাতীর দাত, মিশ্মিতিতা (জরস্ক মূল) 

গুভূতি চালান দিয়া থাকে । এইস্থানে ইহারা মহাবীরজীর একটি মন্দির স্থাপন করিয়ছে। 

কিন্তু সদিয়ার ন্যায় যাত্রীদের থাকিবার কোনও “ঠাকুরবড়ী”, নাই; দেখিলাম তজ্জন্ত টাদ| 

তোল! হইতেছে। রাজার কতকগুলি ঘর মাছে বটে কিন্ত গ্রগুলিতে কেহ বড় থাকে না; 

পালিত শুকরাদি কর্তৃক অপরিষ্কৃত থাকাই বোধ হয় ইহার কারণ। চৌখামে একটি বৌদ্ধ" 

মন্দির আছে। ইহার আকৃতি ব্রঙ্গদেশীয় “পাগোদার” সায় । মন্দিরে বুদ্ধ মুর্তি ও ধর্মগ্রন্থ 

বেদীর উপর রক্ষিত হইয়া থাকে । সম্মুখে একটি থালা আছে ইহাতে পরশুরাম যাত্রীর! 

যথাসাধ্য প্রণামী চড়াইয়া থাকে। ফুঙ্গীটি যুবক পুর্ববনিবাস আসামেই ছিল মন্দিরে 

একটি পাঠশালা আছে, ইহাতে খামতি ছেলেরা নিজ ভাষা ও ব্রঙ্মদেশীয় ভাষায় 

লরেখাপড়। শিখে । ব্রহ্ধদেশয় ভাষাঁয়ই ইহাদের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। কিন্ত 

“অসমীয় ভাষা অল্প অল্প শিক্ষা দিলে ছেলেরা ভবিষাতে লাভবান্ হইতে পারে” আমি এই 

প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে ফুঙ্গী ইহা! অন্থমোদন যোগ্য মনে করিলেন না। ধর্দশিক্ষা দেওয়াই 

তাহার জীবনের ব্রত। এতত্তিরিক্ত কোন বিষয় তাঁহার হস্তক্ষেপযোগা নছে। তবে 

ফুজী মহাঁশষের একবিষয়ে দেখিলাম বড় উৎসাহ । খামত্তিরা বড়ই অহিফেন ভক । ইহ! সবার! 

ঘষে এই জাতির মহা ঝনিষ্ট হইতেছে) ফুলী ইহা! বুঝিয়াছেন, এবং যাহাতে খামতির! আফিং 



১১৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষণ্ড পত্রিকা । 

ন1 থায, ওুজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিছুট! ফলও ফলিয়াছে বোধ হইল। স্বয়ং 

রাজা আফিং সেবন করিতেন, ভিনি ইহ পরিত্যাগ করিয়াছেন? পূর্বে চৌখামে আফিংএর 

দোকান ছিল এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। 

কুণ্ডাভিমুখে যাত্রা । 
চৌথাম হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম পাচ মাইল একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়! ষাইতে হয়। 

তৎপর কামলাং পানি নামক এক নদীর চর ও গর্ভ এবং মধ্যে মধ্যে তীরভূমি দিয়! 

চলিতে হয়। প্রথম দিন কামলাং গানি ধরিয়া পাচ মাইল গেলে পর নদীর চরে একটা 

পরিষ্কৃত জায়গায়, সেই দিনকার মত বিশ্রাম করা গেল। এই দিন নদী প্রায় ৫1৭ বার 

পার হইতে হইয়াছিল। জল বেণী নয্ন কিন্তু নদীগর্ভে নিষগ্র প্রস্তরগুলি এত পিচ্ছিল যে 

পা উহার উপর টিকে না। সৌভাগ্যবশতঃ নদীর প্ষটিকবৎ স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া পাঁথর- 

গুলি স্পষ্ট দেখ! যাইতে ছিল, তাই সাধ্যমত শিলাগুলি এড়াইয়! পাদন্তাস করা গিয়াছিল, 

ষেস্থানে পাথরে প1 ন। দিয়া পার| যায় ন1, সেই থানে যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে 

চলিতে হুইয়াছিল। ূ 

সন্ধ্যার সময় আমাদের আশ্রয়ীভূত স্থানে দলে দলে ধাত্রী আসিয়া জুটিতে লাগিল। 
রাত্রি যাপনের রীতি সেই পূর্ববৎ, কুটার নির্মমণ ও অগ্নি গ্রজালন নিমিত্ত কাঁষ্ঠ সংগ্রহ 

প্রভৃ্তি কার্ধ্য করিতে হয়। নৌকা! যাত্রায় যেমন মাল্লারা সাহাধ্য করিয়াছিল, স্থলপথে 

থামতি কুণীরাও পেইরূপ সাহায/ করিবে ভাবিয়াছিলাম) রাগাও শজ্জন্ত কুলীদিগকে 

বিশেষ করিয়! বলিয়া! দিয়াছিলেন। কিন্তু আড্ডায় পৌছিয়! দ্রবাজাত ফেলিয়! দিয়া কুলীরা 

যে গেল পরদদন ৮ টার পূর্বে তাহাদের দেখাই পাওয়া গেল না। উহার নিকটবর্তী 
খামতি গ্রামে রাত্রিযাপন করিয়াছিল। তবে আমার কিছু ক্রটও ছিল। থামতিরা বদ্ধ 
আ(ফংখোর ;) %০ আনা ।* আনা আন্দাজ আফিং দিলে ক্রীতদ্বাসের সায় উহারা যাত্রীর 

সেব। করিয়া থাকে । তাই চতুর যাত্রীরা সদিয়। হইতে তোল! ছুই আফিং নিয়া আসে। 

আমি ইহা! জানিতাম, কিন্তু আফিং ঘুষ (দেওয়। সঙ্গত মনে করি নাই। ভগবংকুপায় আমার 

কেনও অন্থুবিধাও ঘটে নাই। আমার নৌকার মাল্লাদের আত্মীয় দুইটি ডোমজতীয় যুবক 
আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিল। তাহার] আমার বথেই সহায়তা করিয়াছিল । 

পরদিনের পর্যাটন ক্লেশ একটু গুরুতর অনুভূত হইয়াছিল। নদী পারাপার হইতে ষে 

অস্থবিধা তাছা। ত ছিলই, নদীর চরভাগে বালুকার পরিবর্তে ছোট ছোট এবং টুকৃর! টুক্র! 

পাথর মিলিতে লাগিল; ইহার উপর দিয়! নগ্রপদে পথ চল। এক ভয়ানক ব্যপার । অথচ 

বারংবার নদী পার হইতে হয়, তাই ভুত! পায়ে দেওয়াও যায় না । আবার নদীর তীরভাগ 

দিয় পথ চলিবার সময় শরবন ভেদ করিয়! যাইতে হয়, উহার তীক্ষধার পত্রে শরীর ক্ষত- 

বিক্ষত হয়, পদতলও ভীক্ষাগ্র কুশান্কুর ও কণ্টক দ্বার! মধ্যে মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। এই 
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কলেশের মধ্যে যখন পুরুষ সহযাত্রিগণের “বল বাব! পরশুরামঙ্রী কি জয়” এই ধ্বনি মুসুমুু 

শুনা যায়,_যখন ভ্ত্রী সহযাত্রিগণের ক্লেশসহিষণুতা! দেখা যায় এবং তাহাদের আনিঙগজনক 
হলুর্বনি ও নীতলহরী শ্রবণ কর' যায় তখন হৃদয়ে উৎসাহের এবং দেহে বলের সধশর হইয়। 
থকে। এইরূপ পথ চলিক্জা ৭৮ মাইল আিয়। বেল! প্রহর পরিমাণ থাকিতেই সেই দিনের 
মত বিশ্রাম করিতে হইল। এই স্থান হইতে পরশুরাম ৮৯ মাইল মাব্র, কিন্ত আর চল! 

যায়না । বিশেষতঃ এ্রস্থন ছাড়িলে পথে জল পাইবার সম্ভাবন! নাই। তাই এইখানেই 

রাত্রিযাপন করিতে হইল। 

পরদিন বালেং নামক একটি সম্পূর্ণ শুধ নদীর খাত ধরি! পথ চলিতে হইয়াঁছিল। পথে 

আর জল নাই দানিতে পারিয়া! জুতা পায়ে দিয়! চলিলাম কিন্ত এই দিনও প্রস্তরথণ্ড সমাকীর্ণ 

পথ চলিতে যে নগ্ুপদে সহ্যাত্রিগণের ক্লেশ হইতেছিল তাহা লহজজেই অনুমিত হইল। ৪81৫ 

মাইল এইরূপে চলেয়৷ উচ্চতর তীরভূমিতে প্রবেশ করা গেল। চৌখামের সম্নিকটস্থ 
৫ মাইল পথের স্তায় এই পথটিও অরণোর মধ্য দিয়! প্রার ৫ মাইল গিয়া! কুণ্ডের তীরে 

পৌছিয়াছে। আমরা প্রায় ১॥টার সময় পরশুরামকুণ্ডে পৌছিলাম। মাইলখানিক দুরে 

থাকিতেই একট! ঝাঙ্কৃতি শব্ধ কর্ণগোচর হইতেছিল। এ শব্দ কুণ্ডের অনতিদূরে পার্কাত্য- 

ভূমি হইতে নিপতিত লৌহিত্য প্রবাহের এবং কুণ্ডের পার্খস্থ পর্বত হইতে নিঃহত ব্রন্মকুণ্ডের 
জলধারার পতন শব । 

পরশুরাম কুণ্ড। 

ঘাহা দেখিবার জন্য যাঁত্িগণের এত ক্লেশ শ্বীকার, সেই কুগ্ডের সমীপন্থ হইব। মাত্র ধেন 

সমস্ত ক্লেশের অবসান হইল। ( এতৎসহ কুণ্ডের একটি চিত্র প্রদত্ত হইল)। কু্ডে ন! 

আস| পর্যন্ত পথিমধো কোনও উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হয় নাই। কুণ্ডে পৌছিয়াই 

বোধ হইল,যেন চারিদিকে পাহাড়গুলি দাড়ায়! গমন পথ আগুলিয়! রহিয়াছে । কুণ্ডের 

তিন দিকে উচ্চ পাহাঁড় কেবল পূর্কোত্বর কোণে লৌহিত্য ব্রদ্মপুজের সলিল প্রবাহ। লৌহিত্য 
এই স্থানে পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া পরশুরামকুণ্ডের জলে অভ্যুক্ষিত হইয়! “ব্রহ্মপুত্র” 

এই সংজ্ঞ! ধারণ পূর্বক খরবেগে প্রবাহিত হইয়াছে । পরগুরামকুণ্ডকে কেহ কেহ ব্রহ্গকুণ্ড 
বলে কিন্তু ইহা! ঠিক নয়। ব্রঙ্গকুণ্ড যে কোথায় তাহ! কেহ বলিতে পারে না। তাই ভগবান্ , 
পরগুরাম স্বীয় কুঠার দ্বার পর্বতগাত্রে ছইটি ছিদ্র করিয়! ত্রঙ্গকুণ্ডের জল পাতিত করিয়া 

“পরগুরামকুণ্ডের” স্থষ্টি করিয়।ছেন। লৌহিতা আমিয়৷ পরগুরামকুণ্ডস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডের জল 

গ্রহণ করিয়। ত্রহ্ধপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছে । কুণ্ডের জল ব্রহ্গপুত্রের জলের ন্যায় নীলাভ। 

ইহার ব্যাস ৪০।৫* হাত আন্দাজ হইবে । কুণ্ডে পতিত ব্রঙ্ছকুণ্ডের সলিল ধার! ৪ হাত 

অস্তর দুইটি ছিদ্র হইতে উদগত হইয়া ৭ হাত ব্যবধানে গিয়! সম্মিলিত হইয়াছে; তৎপর 



১৮ রঙ্গপুর-মাহিত্য-পরিষৎ পাত্রিক!। 

মিলিত ধার ৩০ হাত পরিমাণ পর্বতগান্র বহুয়] গিয়া আবার ছুই শাখায় বিভক্ত হয়৷ 

১০ হাত" পরিমাণ গিয়। ৩.৪ হাত উপর হইতে ত্রিধারায় কুণ্ডে পতিত হইয়াছে । এই 

জলধারা! প্রস্থে ছুই হাতের বেণী কুত্রাপি হইবে না__গভীরতাও খুব কম। কুণ্ডের জল অতি 

শীতল, লোকে কুণ্ডে অবগাহন করিয়! প্রল্মবণ ধারার নীচে শরীর স্থাপন করে,. তাহাতে 

প্র জল কিঞ্চিৎ উঞ্ণ বোধ হয়। 

তাই কেহ কেহ ব্রক্গকুণ্ডের জলধার(টীকে উঞ্চ-প্রশ্নবণ মনে করে। বস্তুতঃ এই জলের 

তাপ স্বাভাবিক,_ম্পর্শ করিলে কোনও উষ্ণতা অনুভূত হয় ণা। কুণ্ডের অতি শীঠল জল 

স্পর্শে আড়ষ্ট শরীরে ইহার স্পর্শ অতি আরামজনক এবং তুলনায় কবে।ষ্ বোধ হয়। 

যাত্রীর সংখ্যা । 

সন ১৩১৩ সালের উত্তরায়ণ সংক্রাস্তির পুর্বাহে আমি কুণ্ডে পৌছি। একে পুণ্য 

সংক্রান্তির দিন তাহাতে সোমবার অমাবস্তা ও সুর্যাগ্রহণ এই উপলক্ষে প্রায় ৫০০ শত যাত্রীর 

সমাগম হইয়াছিল। এতযাত্রী নাকি আর কখনও পরশুরামতীর্থে আইসে নাই। কুগ্ডে 

পৌছিবার প্রায় পোয়া মাইল দুর হইতেই পথের দুই পার্খে যাক্রিগণের সন্নিবেশ 
দেখিলাম। সাধু নন্ন্যাপীর সংখ্যা ১৯৫০এর নুন হইবে না। অবশিষ্ট যাত্রিগণের 
অর্থাংশ স্ত্রীলোক। তীর্ঘপ্রিয় বাঙ্গালী অতি কমই দেখা গেল। মারওয়াড়ী, নেপালী, 

চাঁ বাগানের কুশী ও অসমীয়। সা পূরুষ-যাহারা লঙ্গমীপুর জেলার অপ্িবাসী-_তাহার।ই 

সটরাচর পরশুরাম তীর্থে যায়। নচে২ ইহা পাধু সন্গ্যাসীরই তীর্ঘ। বর্ধমানবাপী 
জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ তদীয় একটি বিধবা আত্মীয়া সহ গিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহারও 

কার্ধ্যস্থল আদামেই হইবে । সাধু সন্্যাসীর মধো ছুই জনের মাত্র বাঞ্গাপী বলিয়া পরিচয় 
পাইয়াছিলাম। একজন কলিকাতার এক সওদাগর আ'ফসে কার্ধা করিত্বেন, ম্যালেরিয়ার 

মারফতে তাহার পরিবারস্থ সমস্ত ব্যকিকে “দেশে” পাঠাইয়া নিশ্চিন্তমনে অঙিথিবেশ ধারণ 

করিয়াছেন। অপর আজন্ম বিরাগী অল্প বয়স্ক যুবক । উভজ়েই ব্রাহ্গণ, কয়েক দিন হইতে 

এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন। সত্বরই ম্ব ম্ব গন্তব্যপথে যাইবার জন্ত আবার পৃথক হুইবেন। 

তখন “কাকম্ত পরিবেদন1” ৷ যেখানে জনমানবের বসতি নাই সেই কুণ্ডের তীরে এত জনতা 

হইয়াছে যে মাথা রাখিবার স্থান পাওয়া দুর্ঘট | কষ্টে স্থষ্টে কুণ্ডেরই পার্থে একটু স্থান করিয়া 
পড়িয়। রহুলাম। এই স্থানটি কুণ্ডের শীতল জলের সন্নিকট হওয়াতে তখনও অনধিরূত 

ছিল। 

দিগভ্রম। 

আমরা যখন কুণ্ডে পৌছি তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সন্ধ্যায় সুর্যযদেব কোন্ দিকে 

আন্তগত হইলেন দেখা যায় নাই। কুণ্ডের যে অংশটিতে বালুকাপূর্ণ চর পড়িয়াছে উহাই 



সন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্য। ] পরশুরাম কুণ্ড ১১৯ 

অবতরণ স্থান। ইহা কুণ্ডের পশ্চিমভাঁগে অবস্থিত কিন্তু দক্ষিণ ভাগে বলিয়। অনেকেই 

বলিল। রাত্রিকালে যখন মেঘাঁবরণ অপস্যত হইল তখন কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্য- 

বেক্ষণ করিতে লাগিলাম, এবং ঘ|টট যে পশ্চিম দিকে ইহাই স্পই বুঝিতে পারিলাম। 

যাব্রীগণের এই ভ্রম হইবার কারণ আছে । শীতকালে যখন হুর্য্য দক্ষিণায়ণে তখনই যাত্রীর 

পরশুরাম গিয়া থাকে । চতুদ্দিকে উচ্চ পাহাড় থাকায় হ্র্যাকে উদয় ও মস্তক।লে প্রাণ: দেখা 

নায় না। যখন প্রায় ৫1৬ দণ্ডের সময় হুর্যাদেব দেখ দেন তখন দক্ষিণের পাহাড়ের উপর 

দয়া তাহাকে দেখা যাম। তখন সাধারণ লোকে এ দিকই পূর্ব মনে করে) এবং পূর্বদিক্ 
টন্তর মনে করে। 

স্থ(ন-মাহাত্স্য | 

কুণ্ডের তীরে আশ্রয় লাভ করিলাম বটে, কিন্তু জনত| নিবদ্ধন কুটীর নিশ্মাণের সরঞ্জাম 
বং কা্ঠাদি পাওয়া দুর্ঘট হইয়। উঠিয়।ছিল। উনুক্ত আকাশ তপেই সুতরাং শয্যা আস্তৃত 

ইল। কাঁষ্ঠ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইগ্নাছিল বটে কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রবল বাতাস 

হিতে লাগিল; তখন কার সাধ্য আগুন জ্ঞালায়? এই অবস্থায় কিন্ধপে রাত্রি যাপন হইবে 

চাহ বিষম ভাবনার বিষয় হইয়া প্াড়াইল। বাতাসট কুগ্ডের দিক হইতেই আমিতেছিল 

তরাং তুহিন শীতল কুণ্ডোদক সংপৃক্ত হইয়া! অধিকতর শীতল হুইবারই কথা। প্রজলিত 
অগ্নি পার্থ রাখিয়া! পর্ণ কুটারতলে শয়ান হইলেও যে' শীতবন্্ অপ্রচুর বোধ হইত, তন্থার! 

অন।বৃত শয্যায় অগ্রিবিহীন অবস্থায় বাতাসের মধ্যে শুইয়া পরিণ।ম কি হইবে এই চিস্তায় 

নিদ্র। হইতেছিল না। কিন্তু সত্বরই সমস্ত ভয্ ভাবন| দূর হইল? সন্ধ্যাকালে কতকট| শীত 

অনুভূত হইলেও রাত্রিতে উহার প্রভাব যেন ক্রমশঃ কম বোধ হইতে লাগিল। বাতা'সটি 

যেন বসন্তের হাওয়ার স্তাঁয় স্থথজনক বোধ হইতে লাগিল। তখন ইহা তীর্থ-মাহায্মোের ফল 
মনে করিয়া স্বচ্ছন্দেব্দ্রান্খ অনুভব করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে রাত্রিকালে কোনও 

কিছু পর্ণকুটারের বাহিরে থাকিলে, পরদিন ইহা! শিশিরে আদ্র হইস্সা থাকিত, বাতাসের কৃপায় 

এই স্থানে কণামাত্রও শিশিরপাত হইল ন!। | 

তীর্ঘকৃত্য | 

কুণ্ডের কোনও পাগ্ডা নাই, কোন বিগ্রহও নাই। ধাঁহীর এইখানে আপিয়। মন্ত্রক গন 

তর্পণ করিতে চান, স্কাহার! হয় নিজে মন্ত্রগুলি আয়ত্ত করিয়া আসিবেন নয় মন্ত্র পুরোহিত্ত 

সঙ্গে করিয়া আনিবেন। তীর্ঘপ্রাণ্তি নিমিত্তক পার্বণার্দি করিতে হইলে ত কথাই নাই। 

ক্রান্তির দিবস সোমবার অমাবস্তা তাই মৌনী অক্ষয় ছিল বলিম্প! অনেকে প্রতাষে উঠিয়াই 

কুণ্ডের বরফ তুল্য শীতল জলে অবগাহন করিতে লাগিল। তৎপর হুর্ধ্যগ্রহণের আরস্ত কালে 

এবং মোক্ষের সময় পুনশ্চ স্নান প্রায় ছুইবার সকলেই করিল। এত বড় যোগ অবশ্ঠই দান- 
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দক্ষিণ! হইবে ভাবিয়া! একজন ব্রাঙ্ষণও দেখিলাম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া লেকের নিকট 

হইতে পরসা ইত্যাদি আদায় করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার দ্বারা কাহারও মন্ত্রপ।ঠের সহায়ত! 

হইল না। কুগ্তমধ্যে পয়স।ৰি সমস্ত যাত্রীই নিক্ষেপ করিল। প্রথমবারে ন্ন।ন করিম! কেহ 

কেহু আর বস্ত্র কুণ্ডের তীরেই পরিত্যাগ করিয়া আসিল । ইহাই নাকি এই স্থ।নের নিয়ম। 

কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত পয়সা ও পরিত্যাক্ত বস্ত্র মিশমি জাতীয় নরন|রীগণ কুড়াইতে লাগিল। 

মিশ্মি । 

কুণ্ডের নিকটস্থ পাহাড়ের শিখরদেশে মিশ্মি জাতীয় লোঁকের বাস। এই সকল মিশ্মি 

পূর্ব্বকথিত “চলিকটা” শ্রেণীর মিশ্মি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর লোক। মিশ্মি জাতির 

তিনশ্রেণী, চলিকটা, দিজু, ও দিগারু। তন্মধ্যে চলিকটার| নামে মিশ্মি হইলেও 
ভাষায় এবং প্ররুতীতে অন্ত ছুই শ্রেণীর মিশ্ম হইতে স্বত্তপ্ব। দিজু ও দিগারু মিশ্মিদের 
তাষাদিতে বেশ সৌসাদৃশ্ত আছে। কথিত আছে ভগবান্ পরশুরাম এই ক্ষেত্রে কতকগুলি 
ব্রাঙ্গণাদি সংস্থাপিত করিয়। যান। ইহার! “শনকৈত্ত ক্রিষ্জালোপাত ব্রাহ্মণাদর্শনেন5* এবং 

পার্বত্য জাতির সঙ্গে মিলিয়! দিশ্মিতে পরিণত হইয়াছে। “"দিজু মিশ্মিরা”” বোধ হয় 
“দ্বিজমিএ”” এবং দিগারুর। “ছিজাবর” | চ্লিকটার! বোধ হয় "ভীষমি” নামে এবং ইহারা 

“মিশ্রি” নামে পরিচিত হইত। . কালে উভয়ট| মিশিয়! মিশ্মি এই সংজ্ঞ! হওয়াতে হুইট। 

প্বতন্ত্রঞাতির সমসংজ্ঞ। হইল। যাহা হউক এখনও এই প্রবাদ ষে পরশুরাম তীর্থে আয! 

িশ্মিদিগকে পয়স।দি প্রদান করিন্তে হয়। মিশ্মিরাও জনতার আচ পাইয়। যাত্রিগণ হইতে 
দান গ্রৃহণার্থ বেশ একদল কুণ্ডু স্থলে আসিয়া! উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্বযতীত কাঠ বেচিয়া ও 
অনেকে ছুপয়স৷ উপার্জন করিয়াছিল। 

দেওকুশ দেওমনি দেওআলু দেওপ।নি ইত্যাদি । 

পরশুরাম যাত্রীরা এত কষ্ট করিয়! তীর্ঘে আইসে, বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় তীর্থের 

নিদর্শন একট! কিছু নিরা যাইবার জন্য স্থতরাং ব্যগ্র হপ্ন। পরশুরাম কর্তৃক প্রবর্তিত এক 

প্রকার ঘাসের মত তৃণ “দেওকুণ” (দেবকুশ ) নামে অভিছিত হয়। কুশের কার্ধ্য ইহ! দ্বারাই 

চলে। ইহার মঞ্জরীতে একপ্রক।র ফল হয়,_কীচ1 অবস্থায় ঠিক কুদ্র বদরীর ন্যায় দেখায়। 

পাকিলে ইহার ত্বক নীলবর্ণ হয়। ত্বকৃ ছাড়াইলে ভিত্তরের শাম ঠিক্ মনির মত দেখায়। 
এই ফলের নাম দেওমনি। ভক্তের! ইহা! সচ্ছিদ্র করিয়। রুদ্রাঙ্গের স্তায় ব্যবহার করে। 

দেওমালু প্রস্থানের পাহাড়ে উৎপন্ন আলুরই স্যার পদার্থ, কাচা খাইতে পারা যায় কি 
বিশেষ কোনও শ্বাদ নাই। শুক আলু গুলির আকার বড় মোনাক্কার মত। তখন ইহা? 

কাল নর, সুতরাং আমরা কতকগুলি শুফ আলু মাত্র পাইয়াছিলাম। দেওমনি দেওআ 

পয়সার ৩।৪ট। করিয়া মিশ্মিরা বেতিয়াছে। দেওকুশ এ ক্ষেত্রে বথেই জন্মায়, তুলিয়! লইলেই 
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হইল। দেওমণিও পাওয়া যাইত কিন্তু মিশমিরা লাভের আশায় পূর্ব হইতেই এগুপি সংগৃহীত 

করিয়া! লইয়াছিল; তবুও অপক ফল ছুই একটি যে পাওয়৷ ন| গিয়াছে তাহ! নহে। 

দেওপানি কুণ্ডে পতিত ব্রক্ষকুণ্ডের জল ধারা যারীর! বাশের চোঙ্গা ভরিয়। এই “পবিত্র 

জল সঙ্গে করিয়া নিয়। গিগ্জাছে। কেহ কেহ “কুণ্ডের' চরভাগ হইতে মৃত্তিক! সংগ্রহ করিয়। 

নিয়াছে, আমি উহার “দেওমাটী* নাম প্রধান করিয়াছিলাম। 

পরশুরামাষ্টক | 

পরশুরামকুণ্ডে স্ব।নতর্পণাদি করিবার সময়ে অবশ্তাই মেই ভগবদবতার ক্ষত্রিয়-শোণিতে 

পিতৃতর্পণকা রী ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল; ভাবপ্রবাহে আরও কত কি মনে আদিল, তাহ! 

আর ফি বলিব? পরশুরমের কোনও স্তোত্র জানিনা, ভাবাবেশে যাহা! বিরচিত হইয়াছিল, 

তাহাই পড়িতে লাগিলাম । 

নমঃ পরগুরামায় নমঃ কুঠারপাণয়ে । 

নমোহস্ত জামদগ্যায় ক্ষত্রকুলদবাগয়ে ॥ ১ 

নমঃ পর্বরশিষায় ক্রৌঞ্চ-দরণ-শক্রয়ে । 

নমেহমিতপ্রভাবায় নমে। ঘোরতপন্িনে ॥ ২ 

নমঃ পিতুনিয়োগেন মাতৃত্রাতৃ-শিরচ্ছিদে | 

নমস্তাত প্রসাদদেন তেষামুজ্জীবকারিণে ॥ ৩ 

নমে। হোমগবীবৎসহারিহৈহয়শাসিনে | 

নম স্ত্বিপ্তকৃত্শ্চ ক্ষত্রাস্থক্ পিতৃতপিণে | ৪ ॥ 
নমঃ সসাগরাং পৃ্থীং কশ্তপায় প্রযচ্ছতে । 

নমোহস্ত ভোগবৈষুখ্যাৎ তীর্থভ্রমণশালিনে ॥ ঃ 

নমে| জীববিমোঙ্ষায় ব্রহ্বকুণ্ড প্রদশিনে । 

নমঃ কুঠার-ঘাতেন ব্রহ্মপুত্র প্রবন্তিনে ॥ ৬ 

নমঃ কঠোর কৃত্যায় নমে। তৃভার-হারিণে। 

নমে! রজস্তমোহত্রে নমঃ সত্ববিকাঁশিনে ॥ ৭ 

নমে। জনকভক্তার নমোহস্ত চিরজীবিনে। 

নমো বিষ্বতারায় ভার্গবায় নমো নমঃ ॥ ৮ 

কৃতং শীপরশুরামমাহাক্ম্যং মুগ্ধচেতসা | 

প্রণামাষ্টকমেতদ্ধি ভবতু গ্রীতয়ে হরেঃ ॥ 

ই সঙ্গে কুপ্ডের প্রণামও একটি পঠিত হইণ ৫ 

নমন্তে পরশুরামকুণ্ডায় মোক্ষদারিনে। 

ল্লানাদিকং করোম্য শ্রীবিষুগ্রীতয়েহস্ব তৎ। 
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.. প্রত্যাবর্তন । 

পরদিন অর্থ(ৎ ১ল| মাঘ ( ১৩১৩ সাল) প্রাতঃকাল হইতেই হাট ভঙ্গিতে লাগিশ। 

বেলা নয়টার মধ জনাকীর্ণ স্থান বিজন বনভূমিতে পরিণত হইল। ইহাই কুণ্ডের স্বাভ।বিক 

অবস্থা। ইচ্ছ। ছিণ কিয়ংকাল নির্জনে কুণ্ডের কাছে অবস্থান করি কিন্তু সহ্যাত্রীদের 

নির্বন্ধে তাহ! পারিলাম না। অনিচ্ছার সহিত কুণ্ডের নিকট হইতে বিদাযগ্রহণ করিতে 

হইল, জীবনে আর কি এই কুওড দর্শন ঘটিবে? প্রত্যাবর্তন কালে দেখিলাম, আমরাই ফেরত 

যাত্রীর শেষ দল। ফিরিবাঁর দময়ে পথ পরিচিত সুতরাং আমরা চৌটিদ।র বা কুলিদের 
উপর নির্ভর ন! করিয়া! সবেগে পথ চলিতে লাগিলাম। ছুই দিনে যে পথ আসিয়াছিলাম, 

তাহা এক দিনে অতিক্রম করিলাম। পর দিন মধ্যান্নে চৌখাম পৌছিয়। রাজার সঙ্গে 

দেখ! করিয়।ই নৌকায় উঠিলাম। 

রাস্তানিম্মীণ | 

রাজার সঙ্গে দেখ! করিবার কাঁলে পথের কথ| তুলিলাম, রাজা ইচ্ছ। করিলে নদীর তীর 

ভ।গ দিয়া বেশ একটি পথ করিয়! দিতে পারেন, এই কথ্থা বলাতে তিনি বলিলেন “আমি 

নামে রাজা; কিন্তু অর্থহীন। রাস্ত। নির্মাণ করা আমার সাধ্যায়ত্ব নহে। তবে বুটিশ 

গবর্ণমেন্ট এই কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিলেই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার কথ|।» ১৯*২ সালের 

জানুয়ারী মাসে উপর আনামের এক্জিকিউটিভ. ইঞ্জিনিয়ার রাও সাহেব মাতাদীন সুকুল 

বাহাছুর পরগুরাম কুণ্ড গিয়া পথ নির্মাণবিষন্নক একটি প্রস্তাব করিয়। গবর্ণমেন্টের নিকট 

পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। বর্ষন্বয্ন অতীত হইল, এই ক্ষুদ্র লেখকের 

“পরণুবাম তীর্থ যাত্রীর দ্বিন্লিপ্ শীর্ঘক একটি ইংরেজী গ্বন্ধ অমৃত বাঁজ।র প্িকী। এবং 

হট তৃভপূর্বধ “উইক্জি ক্রণিক্লপত্রে+ প্রকাশিত হইয়। পুস্তিকীকারে সাধারণ্যে বিতরিতত 

হুইয়াছিল। তাহ! পাঠ করিয়! শ্রীঘটরের উকিল সরকার মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত ছুলালচন্ত্র দেং 
বাহাছর পরগুরাম কুণ্ডের যাত্রিগণের পথ-রেশ যাহাতে দুবীতৃত হয়-_-তজ্জন্য সদদিয়। হইতে 

চুগপুড়! গারদ দিয়া চৌখাম হুইয়। পরগুরাম কুগ্ পর্যান্ত একটি রাস্ত| এবং তৎসঙ্গে যাত্রীদে; 
বান সৌকর্যার্থে কয়েকটি সরাইখান! নির্মাণের নিমিত্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেন্ট-দমীগে 
ঘনুরোধলিপি প্রদান করিয়াছিলেন । শুনা যায় ইহাতে কিঞ্িং ফল হইয়াছে-_বিগত বষে 

, রী রাস্তাঁটির জরিপ হইয়াছে। অতএব ভরস! হইতেছে যে, গবর্ণমেন্ট অচিরেই এই লোঁক- 
হিতকর কার্য সম্পাদন করিয়! সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্তবাদের পাত্র হইবেন। ইতি 

জ্রীপম্মনাথ দেবশশ্মা ৷ 



গদাঁধর ভট্টাচার্যের সময় নিরূপণ ও জীবনী । 

বিখাত নৈয়াফিক জগদীশ তর্কালস্কারের শেষাবন্থায় খ্রীনটী় সপ্তদশ শতাঁবীতে গদাধরের 

অভ্াদয়। গদাধৰ ববেন্ত শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহার পিতার নাম জী বাচার্য্য, লক্ষ 'চাপড় 

নামক ক্ষুদ্র পল্লী তাহার আ।দি নিবাস, এ গ্রাম “তালোড়া' রেলওয়ে ঠেসন হইতে একক্রোশ 

পূ ্দক্ষিণ কোণে নাগর নদের পূর্বব্তীরে অবস্থিত। গদাধর ভট্টাচার্য ব্যাকরণদি শাস্ত্র দেশে 

অধায়ন করিয়। নবন্থীপে স্তাঁয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। 

সুগ্রলিদ্ধ পণ্ডিত হরিরাম তর্কবাগীশ তৎকালে নবন্বীপের প্রধান শৈয়ায়িক ছলেন। 

গৰাধর তাংার টোলে গ্রাবিষ্ট হইলেন। তিনি অতিযত্ব ও অধ্যবসায়সহকারে হ্যায়শাস্ত 

অধ্যয়ন কাঁরতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাহার বিগ্তাবুদ্ধির বিষয় নবদ্বীপ পণ্ডিতনমাজে 

মশ্ফুটরূপে গ্রচারিত হইল । কিন্তু গদ্বাধরের পাঠ শেষ হইতে না হইতেই হরিরামের আযুক্াল 

পূর্ণ হইয়া »াদিল। 

হরিরাষের মৃত্া সময়ে টোলে অধ্যাপনা করাইতে পারেন এমন উপযুক্ত পুত্র ছিলন|। 

গদাধরের খিছ্চা বুদ্ধির বিষয় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন 

যে, যদিও এই বালকের শিক্ষ। গরিসমাপ্রি হয় নাই, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বালক সকল 

বাধা অতিক্রম করিতে মমর্থ হইবে। তজ্জন্ত তিনি ব্রার্গণীকে বলিয়া যান যে, তাহার অবর্ত- 

ম(নে এই গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপন। কার্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীর পরলে|কের 

পর ব্র্গণী স্বমিবক]নুনঠরে গৰ।ধরকেই টেলের অধ্যাপকের কার্ষ্যে নিষুক্ত করিলেন। ইহ! 

অপেক্ষা গদাঁধরের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে; তিনি আগ্রহ সহকারে প্রকার্ধয 

স্বীকার করিলেন। 

গদাধরের পাঠ শেষ ন। হওয়ায় তিনি কোনও উপাধি পান নাই। ম্থতরাং তাহার বংশের 

উপাধ "'ভরউরটার্ঘ)” নামে ধ্যাত হয়। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবামাঞ্র, টোলের অধি- 

কাংশ ছাত্রই তাহার নিকট পাঠ স্বীকার করিল না। অনেকে তাহার টোপ ত্যাগ করিয়! 

কেহ ওগদীশ তর্কালঙ্কারের কেহ ঝ| অন্ত টোলে চলিয়! গেল। 

তৎকালে 'নয়ম ছিল যে অধ্যাপকের ব| গ্রস্থকাঁরের বংশীয় না হইলে কেহই কোন 

অধাপকের নিকট পাঠ স্বীকার করতেন না। তৎকলে পুস্তকের বিরল 'প্রচার ছিল, 

অধ্যাপক ঝা গ্রস্থকারের গুহ ব্যতীত অন্টের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইত না, মুতর|ং অন্য 

অধ্যাপকের নিকট পুস্তক অভাবে পাঠের বড়ই অস্বিধ। হইত। 

গদাধর ' অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেই ধে করেক জন ছাত্র ছিল তাহারাও চলিয়া গেল। 

এই দিনেই গদাধরের ভাবী উন্নতির বীর্চ রোপিত হইল। গদাধর অতিশয় তেজন্বী ও দৃঢ়ব্রত 



১২৪ র্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

ছিলেন। তিনি ভগ্পোৎসহ ন! হইয়| শ্বদেশ হইতে ছাত্র আনিয়া পড়াইতে কৃতসঙ্কলন হইলেন) 

এবং মনে মনে বিবেচন1] করিলেন, যে কোন উপায়ে হউক আমার বিস্য! বুদ্ধির পরিচয় ন| 

পাইলে, কেহই আমার নিকট পাঠ শ্বীকৃত হইবেন না। তখন তিনি হুরিরাম তর্কবাগীপের 

টোল পরিত্যাগ করিয়| গঞ্গান্নানের পথিপার্খে চতুষ্প।ঠী ও তৎসংলগ্ন ফুলের বাগান করিলেন। 

ফুলের বাগান করিবার তীহার উদ্দেশ্ঠ ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুজার জন্য স্বয়ং পুষ্পচয়ন 

করিতেন। সুতরাং তাহার বাগানে পুষ্পচয়ন জন্ত অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সর্ব] সমাগম 

হইবে, ও তাঁগাদের সহিত শান্স(লাপও হইবে গদ।ধরের এই কৌশল বিফল হয় নাই। 

যে পর্যস্ত দেশ হইতে ছাব্রগণ না আমিলেন, গদ্াধর সে পর্যন্ত পুষ্প বৃক্ষের মূলে বসিয়। 
ব্ক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া পড়াইতে লাগিলেন । 

প্রতাহ পরাতে ওক্সানের সময় যে সকল মধাপক ও ছাত্রগণ পুষ্পচয়ন করিতে আসি- 

তেন ও গল্াস্নানে যাইতেন, তাহারা মনঃ সংযোগ পূর্বক এ সকল ব্যাথ্য শুনিতেন। এ 
সময় গদাধর ন্যায়ের কঠিনতর অংশ সকল অতি বিশদ ও অতি প্রাঞ্জল করিয়া বা!খা 

করিতেন ও তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন. ছাত্রগণের এ নকল ব্যাখ্য। নৃতন বলিয়া বোধ 

হইয়াছিল। তাহার! মনে মনে গদাধরের ভূয়সী প্রশংস। করিতে লাগিলেন, কোন কোন 
ছাত্র ব গোপনে তাহার নিকট আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে লাগিলেন, এবং 

কেহ কেহ ব| গোপনে এ পুস্তকের পত্র আনিয়া পিখিক্নও লইতে লাগিলেন; এইরূপে অনেকে 

তাঁহার নিকট গে।পনে পাঠ স্বীকার করিলেন; মবশেষ এমন একটি ঘটন1 উপস্থিত হইল যে, 

আর কাহারও তাহার নিকট পাঠ স্বীকার করিতে বাঁধা রহিল ন|। 

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ কৃত “বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীক।' রচনা করেন। লিপি- 
করের ভ্রম বশত “শিব্যস্তে পাঠের পরিবর্তে “শিচ্াস্তে” পাঠ লিখ! হয় এ পু'বির পত্র জগদীশের 

টোলের কোনও ছাজের হাতে পতিত হয়। তাহাতে এঁ ভুলদৃষ্ট হওয়ায় প্ীপত্রথানি, 
একটি কুকুরের গলদেশে ধীধিয়! দেওয়! হয়। অচিরে এই সংব।দ গদাধরের কর্ণগোঠর হইলে 

তিনি অবিলম্বে এ কুকুকে ধৃঠ করিয়! তাহার গলদেশ হইতে এ পঞ্র খুলিয়! লইয়া, শ্বী 

অসাধারণ তর্কণক্তি ও প্রতিভা বলে “শিচান্তে” পাঁঠই ব্জীয বখিয়। নৃতনক্পে বখা) 

করিলেন তরস্তর তরী টীকা জগদীশের নিকট প্রেরিত হইল । জগদীশ এ টীক। পা: 

করিয়! স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন 'গদ্াধরের টীক। পড়িয়া! এখন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি ন। 

ধে কোন্ পাঠ প্রকৃত' জগদীশের ন্যায়, নৈয়ায়িক প্রধানের বুদ্ধিকে, ভ্রমে পতিত কর!, সামা 
.ক্সীঘার বিষ্প নছে। এই ব্যাপারের পর হইতেই গদ।ধরের থ্যাতি ও প্রতিপত্তি লমস্ত নব 

্বীপে পরিব্যাণ্ড হইয়া পড়িল, এবং তদবধি ছাত্রমণ্ুলীতে তাহার চতুষ্পঠী পরিপূর্ণ হইয় 
(গেল। তিনিও একজন নবনদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। এইরূপে গদাধ, 

স্বীয় অধ্যবসায় ও স্ঢ়তা এবং অবিচপিত উৎসাহগুণে :নবন্ধীপে অধযাপন। করিতে সম' 

হইয়াছিলেন। জগদীশের সায়, গদাধরও অনেকানেক টাক! প্রণয়ন করেন। প্রীসক 



সন ১৩১৭, ওয় ও ৪র্থ সংখ] গদাধর ভট্টাচার্যের জীবনী ১২৫ 

টাক! সাধারণতঃ “গাদাধরী টীক1” ও গাঁদাধরী পাতড়া+ বলিয়া বিধ্যাত, এক্ষণে অনেকেই 

ঃদাধরের টীকা! পড়িয়াই পড়াণ্ডনা করেন। 

গদাধর অনুমিতি দীধিতির টীকায় বলিয়াছেন-_- 

*গিরীন্দ্রহুহিতুর্ণমৎস্রবরাবতংসীভবৎপদাদ্ুঞ্জরজঃকণা-কলিততীক্ষধীসম্পদ। গদাধরবিনি- 

ম্িত। কঠিনতর্কতুর্গাটবী নবীনপদবী মুদং বিশুনুতাং তাং ধীমতাং। গদাধরের পুস্তকের 

মধ্যে পক্ষধর “চিস্তামণি আলোকের টীকা” এবং শিরোমণি কৃত দীধিতি গ্রন্থের "অন্থমিতি 

প্রত্যক্ষ গ্রামাণ7-বাদ+, বৌদ্ধাধিকাঁর, নানার্থবাদ, “ক্ষণভঙ্গুর বাদ” ও নঞ.বাদ প্রভৃতি 

দীধিতির টীক| এবং পদীর্থ বিষয়ে “প্রথমাবুুৎপত্তিবাদ” “দ্ধিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদ”” “অনুমিতি 

ম[নপ বার্থ” "নব্য মত পদার্থ” “ব্যাপ্তাঙ্গগম পদার্থ! “রত্বকে।ষ পদার্থ” “কারণতা| পদার্থ 

এবং পউপসর্ন বিচার” “বিষয়ত। বাদার্থ বিচ।র?ঃ « মন্ুকরণ বিচার” প্নানার্থ বিচার” “তদাদি 

সর্বনাম বিচার” “সন্দিদ্ধার্থ বিচার” “তব তলাদি ভাষ্য প্রত্যয় বিচার” *“বিধিশ্বরূপ বাদার্থ 

বিচার”' ও সাদৃশঠব!দ, শক্তিবাদ, যুক্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার অস|ধারণ পাগ্ডিত্য ও তর্ক 

শক্তির স্ুষ্প্ট পরিচয় পাওয়! যাইত্তেছে। এ মকল পুস্তক অস্থ পধ্যস্ত নৈয়ায়িক সমাজে 

সাদরে অধীত হইয়া থাকে | বাদার্থ বিষয়ে তিনি চতুঃষষ্টি সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। 

কিন্ত তাহার আর কোন গ্রন্থের নাম প্রাণ হই নাই তিনি 'নঞবাদ দীধিতির+ টীকায় 

লিখিয়াঁছেন ।-_ 

ন এ বাদ সগত শিরোমণি গুঢ়ভাবং 

শ্রীমান গদাধর স্তৃধীঃ প্রকটীকরোতু ॥ 

গদাধর শিরোমণিকৃত “প্রতাক্ষ চিন্ত/মণি দীধিতির' €ে ভাষার চনা করিয়া গিয়াছেন, 

তাহাতে নিয়লিখিত এই শ্লোক আছে। 'নত্বা নন্দ তনূঙ্ধ জ্ন্দর পদদন্দং গুরোরাদরাং 

উব্বামগুল মণ্ডনাচিত লসৎ কীর্ডেবিদ্িত্। গুরুং সংক্ষিপ্টোক্ত্যতি দক্ষ দীধিতি কত প্রত্যক্ষ 

চিন্তামণেবণাঁথা।ং ব্যাকুরুতে গদাঁধর বুধোমোদায় বিদা।(বতাংঃ এই শ্রেকের দ্বারা কেহ কেহ 

তাহাকে শিরোমণির ছাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়! ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 

শিরোমণি গদ্ধরের শত বৎসর পূর্বব্র্থীকীলের লোক ছিলেন। পুরুষগণনায় এক্ষণে 
গদাধর হইতে সাতজন পাওয়া যায়। ইহাদের এক এক জনের জীননক।ল গড়ে ২৫ বৎসর 
করিয়। ধরিলে আমরা গদাধরকে অইাদশ শতাব্দীর প্রথম লময়ে দেখিতে পাই কিন্তু শিরোমণি 
থৃষ্তীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ সময়ে জীবিত িলেন। স্থতরাং গদাধরের কখনই শিরোমণির , 
নিকট অধায়ন সম্ভব নহে। তিনি যে শিরোমণির ছাত্র নছেন তাছ। নিশ্চিত। চলিত কথায় বলে--. 

“হরের গদ!, গদার জয় 

জয়ার বিগু লোকে কয়।॥' 
অর্থাৎ হুরিরামের ছাক্র গদাধর ভট্টাচার্ধ্য, গদাধরের ছাত্র জয়র।ম, জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ 

প্রধান। গদাধরের মৃত্যর পর তৎপৌজ ৮হরদেব তর্কালঙ্কারও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া" 



১২৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

ছিলেন। অগ্াপি নবদ্ীপে গদাধরের বংশধরের। বর্তমান রহিয়াছেন এবং পরবর্তী মহাত্মারাও 

ংশের গৌরব রক্ষা! করিয়াছেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক ৮ভ্রীরাম শিরোমণি গদাধর ভট্টাচার্যের 

অধস্তন পঞ্চম পুরুষ । আলোকনাথ ও গেলকনাথ স্ায়রত্ব শ্রীরাম শিরোমণির প্রধান ছাত্র, 
শ্রীরাম শিরোমণির মৃতার পর তদীয় জ্োষ্টপুভ্র ৬হর মে।হন চুড়ামণি প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হন। 

এই সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধাস্ত ও প্রসন্ন তর্করত্বু বিদ্যমান ছিলেন। মাধব প্রাধান্তের বাসন! না 

করায় হরমোহন ২ পদ প্রাপ্ত হন। হরমোহন জগদীশ তকালঙ্কার প্রণীত অন্থমান খণ্ডের 

স।মান্ত লক্ষণ। পরিচ্ছেদের "দামান্ লক্ষণাব্যাথ্য।”' নামে একখানি টাক! করিয়! স্বীয় বংশ 

গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এর গ্রন্থের প্রারস্তে লিখিত আছে যথা-_ 

শ্রীরামমিব মন্তাতং শ্রীরামং পুরুষোভয়ং 

শিরোমণি তয়াখ্যাতং বন্দেহমতি যত্রুতঃ 

সামান্ত লক্ষণ| ব্যাখ্য।, জগদীশেন যা কৃত। 

তাং টাপ্পনীং শ্রিয়াযুক্ত স্তম্থুতে হরমোহনঠ ॥৮ 

উক্ত পুস্তক ১:৮৫ শকে বা ১৮৬৩ থুষ্বীর অন্দে লিখিত হয়। 

রম্যং শ্রীহরমোহন দ্বিজ ইহ চ্ছাত্রেচ্ছয়ো বেতাহং 

শকে বাণ বন্থৃবধীন্দু বিমিতেহদঃ পুশুকং নির্দমে ॥ 

হরমোহনের মৃতার পর তীয় সহোদর মহামছোপাধায় স্বর্গীয় ভূবনমোহন বিগ্ঠারত 

মহাশয় ততপদপরিশোভিত কপিয়াছিলেন; উক্ বি্ঠারত্ব মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহে।দর মহা- 

মহোপাধ্যায় ৬মধুহুদন স্থৃতিরত্ব মহাশয়ও নবদীপে ম্মার্তের প্রাধান্য পদ লাভ করিয়াছিলেন। 

নবছীপ গবর্ণমেন্টের স্মৃতির টোপের ছাত্র শ্রীধুজ চন্দ্রকুমার ব্য(করণ-তীর্থ ভট্টাচার্য্য 

মহাশয়কে ৬এগদাধর ভট্টাচার্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়। পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম। ব্যাকরণতী 

মহাশয় ৬ গদাধর ভট্টাচার্যের বংশধর সু গ্রপিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র স্থাক়রত্ু ভটাচার্যয 

মহাশয়ের নিকট হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয় পাঠাইয়াছে ন,তাহা নিয়ে প্রকাশি ত করিলম- 

গদাধর ভট্ট।চার্য্যের আদি বাণস্থান বগুড়া জেলান্তর্গত লক্ষ্মীতাপড় গ্রাম । গ্রামে বাড়ীর 

চিহ্ন ও ভগ্ন শিব মন্দির আন্কে, তথায় বংশধর কেহ নই, ব্রদ্মত্র জমী জম! আছে । প্রবাদ 

আছে গদাধর ভট্টচার্ধয তথাকার বানস্থ।ন ত্যাগ করিয়া গঙ্গা নান উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুরকে সঙ্গে 

লইর নবন্ধীপে প্রথম আগমন করেন, নবন্থীপাধিপতি মগার।লের অতিশয় আগগ্রহে এখানে পঠন 
। পাঠনা ও ৬৪ বাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গদাধর ভট্টাচার্যের কনিষপুজের বংশগন্ভৃত 

বাক্তিগণ এখন নবহবীপে আছেন, মহামহোপাধা।য় ৬গদাধর ভট্টাচার্য্য হইতে অধস্তন ৬ পুরুষ 

শ্রীযুক্ত ঘারকানাথ বিগ্তাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবছীপে জীবিত ব্সাছেন। অধস্তন ৬ পুরুষ 

বন্ধীপের প্রধান নৈয়ফ়িক ছরমোহন চুড়ামণি ভটাচার্য্য মহাশয়ের পুজ দুইটি বর্তমান আছেন, 

প্রথম পু শ্রীঅবিনাশচন্ত্র স্তায়রদ্ধ ভট্টাচার্য উক্ত গছ্াধর ভট্টাচার্য্য হইতে অধস্তন সপ্ুম 

পুরুষ, ইনি পূর্ব পুরুষের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। উক্ত ্টাকসরর্ মহাশয় নবীপে স্তায়শান্ত্রের 



সন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থসংখ্য।। গদাধর ভট্টাচার্য্য র জীবনী ১২৭ 

অধাপনা করিতেছেন এবং উক্ত গদাধর ভট্টাচার্য্য হইন্কে ৬ষ্ঠ পুরুষ নবদ্বীপের সর্ধ প্রধান 

নৈয়ায়িক ৬ ভুবনমোহন বিদ্তাবত্ব ভট্রাচার্যা মহাশয়ের বর্তমান একটি পুত্র হাহার নাম 

শ্রীনগেন্ত্রনাথ কাব্যতীর্ধ ওট্রাচা্য জীবিত আছেন। আর ৬গদাধর ভট্টাচার্য্য হইতে ৬ষ্ঠ 

পুরুষ নবদ্দীপের প্রধান স্মার্ত মহামহোপা ধায় ৬মধুস্বন স্থৃতিরত্ব মহাশয়ের একটি পুত্র বর্ত- 

মান আছেন, তাহার নাম শ্রীসম্তোষ গোপাল তট্টাচার্যা। ৬গদাধর ভট্টাচার্যের জোষ্ঠ পুজের 

বংশধরগণ জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের নিকট আগদিঘ! গ্রামে বাস করিতেছেন। 

বর্তমান বংশধরগণের নাম শ্রীতামকেশব ভট্টাচার্য্য, হীরামকমল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরামতারণ 

ভট্টাচার্য, শ্রীরামহুর্নভ ভ্টাচার্যয ইত্যাদি । গদ।ধর ভট্টাচ।র্যের মাতামহের বাড়ী বগুড়! জেলার 

অন্তর্গত নিশিন্দা গ্রাম, তথায় উক্ত ভট্টাচার্যের বংশধরগণ ব্রহ্ম ত্র জমি অস্ত।পি ভোগ 

করিতেছেন। গদাধর ভট্টাচার্য “অন্থমান দীধিতির+ টাকায় নমস্কার বাদে লিখিয়াছেন-_ 

অভিবন্দা মুছঃ সমাদরাৎ 

পদ পাথোজ যুগং পুরদ্বিষঃ 

বিনুণে।তি গদাধরঃ সুধী: 

অতি হুর্বোধ গিরঃ শিরোমণেঃ 

গদাধর ভট্ট।চাধ্যের বংশাবলী 
( নবদ্বীপ ) 

গদাধর ভট্াচার্য্য 

অধস্তন ৫ম 

(৫) শ্রীরাম শিরোমণি 

|. ৃ 
৬ হরমোহণ চূড়ামপি মহামহোপাধ্যায় মহামহোপাধ্যায় 

ৰ ৬ ভূবনমোহন বিদ্যারতব ৬ মধুন্দন স্মৃতির 

প্রীঅবিনাশচন্ত্র স্তার়রর শ্রীনগেন্্রনাথ কাব্যতীর্থ শ্রীসস্তোষগেপাল 
ভট্টাচার্য্য 

জ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাডুষণ 
রঙ্গপুর কালীধাম চতুষ্প।ঠী। 



রঙ্গপুরে আবিষ্কৃত বিষুমুর্তি । 
মঙ্গলা সাওতাল নামক একজন কৃষক রঙ্গপুর জেল|র অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীন 

নারাঙ্গাবাদের জঙ্গলে ১৯১০ সালের শুই নবেম্বর তারিখে হল কর্ষণ করিতেছিল। হল কর্ষণ 

করিতে করিতে হলমুখ কোন কঠিন পদার্থের সহিত আঘাত প্রাপ্ত হয়। কৃষক তখন মৃত্তি- 

ক|র কিঞ্চিৎ নিয়ে ইষ্টক গ্রথিত ভূখণ্ড দেখিতে পায়। পে ইঞ্টকগুপি তুলিম্ন! ফেলিলে তন্নিয় 
হইতে একটি বৃহৎ মৃত্কলস বাহির হয়। সে কলসট! উত্তোলন করিয়! বিশ্রিত নেত্রে তন্মধ্ 

নিয় বণিত পাঁচটি ধাতব মুস্তি দেখিতে পাইল। 
১ম মুত্তি £__-মধ্যে বিধুঃ, দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরন্বতী পাদন্পীঠে বিষুমুত্তির পদতলে কর- 

যোড়ে গরুড় ও দক্ষিণ পার্থে উপাসক ও উপাসিকাদয়। এই মুর্তি পাদগীঠের নিয় হইতে 

চালের শেষ সীম! পর্যন্ত ৩ ফিট ৩ ইঞ্চ লম্বা । প্রস্থে ১ফুট & ইঞ্চ। শুধু বিষুঃ মূর্তিটি পদ 
যুগল হইতে মুকুটের অগ্রভাগ পধ্যস্ত ১ ফুট ৮ ইঞ্চ হম্বা। লমগ্র মুর্তি ওজন ২৯ সের ৫৩ 

€তাল।। 

বিষুঃ মুন্তিটি শঙ্খ, চক্র, গদা, পল্মাধারী চতুভূজি) গদা পদ নিম্ন হইতে মুত্তির মস্তক 
পর্থাস্ত লন্ব।। গলে বনমাল, প্রিধীনে বস্তু ও উত্তরীষ, কেয়ুরবান, কুণ্ডলবান হারতৃতিত 
বক্ষ, কিরীট শোভিত মস্তক, মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে বান্কববন্ধ, পদে নূপুর । কিরাট, বাজুবন্ধ, 

কেয়ুর হার পন্প, চক্র, চাল ও বন্তপ্রান্ত মণি ম(ণিক্য থচিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। চক্ষু 
ও তিলক চ।কৃচিক্যশালী। যক্সোপবীত নাভির উপরিদেশ পর্য্স্ত বিস্বৃত। পদযুগল সরল 

ও সোজা ভাবে পল্মোপরি স্থাপিত। 

লক্ষী পল্পহন্ত। ও সরন্বতী বীণ! ধারিণী। উভয়েই সাভরণা, উত্তরীয় সমন্বিত! এবং 

পল্লে।পরি বঙ্কিম ভাবে দণ্ডায়মান। ; সরন্বতীর পদযুগল সোঞ্জাভাবে স্থাপিত নহে, কিঞ্ং ফাক 

জঙ্গীর পদযুগল তদপেক্ষা অধিক ফাক। 

বিষ ও লক্ষ্মীর মুখের গঠন প্রণালী প্রায় একই প্রক।র, সরস্বতীর মুখের গঠন প্রণালীর 
সহিত তাহাদের সাদৃশ্ঠ অনুভূত হয় না। 

সামগ্র মৃ্ডির বণ হরিৎ। কোন হরিঘর্ণ প্রলেপ লেপিত (0০250) বলিয়। বোধ হয়। 

২য় সূর্তি মধ্যে চতুভূি বিষুণ, উভয় পারে লঙ্মী ও সরম্বতী পাদপীঠের নিয় হইতে 
চালের শেষ সাম। পর্য্যন্ত ৩ ফিট লক্বা। প্রস্থ ১ ফুট 9 ইঞ্চ। শুধু বিষুঃমুর্তি পদ যুগল হইতে 
সুকুটের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ১ ফুট ভা ইঞ্চ। ওজন ২০ সের ৪৯ তোলা । 

বিষ্কুর গলে বনমালা, আভরণ পুর্ববোক্ত বিধুর ন্যায় তবে মণিবদ্ধে যুগ্ম বলয়। তিলক 
ক্ুজ, টিপের ভার এবং চাক্চিক্যশালী। গদ! কহুইযের নিষ্ধ হইতে মন্তক পর্যস্ত লব্( এবং 
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সন ১৩১৭, ৩য় ও চর্থসংখ্যা) রঙ্গপুরে আবিষ্কৃত বিষুমৃত্তি । ১২৯ 

পূর্বোক্ত বিষ্ণুর হস্তস্থিত গদ্ অপেক্ষ! কিঞিঃৎ ভিন্ন প্রকারের । মুর্তি উত্তরীয় হীন পদ্ষো- 
পরি দণ্ডায়মান পদযুগল সরল ভাবে স্থাপিত। দক্ষিণ নিয় হস্তের পদ্ম অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। 

যক্জোপবীত নাভির উপর পধ্যস্ত বিস্তৃত। এই মৃত্তির নিয়ে গরুড় অথবা উপাসিক1 নাই। 

সালঙ্কৃতা পন্পহত্ত! লক্ষ্মী ও বীণাধারিণী সরস্বতী বঙ্কিমভাবে চক্রাকার স্থান মধ্যে দণ্ডায়- 

মানা । ইহাদের পদতলে পদ্ম ঝা পৃথক পাদ্দপীঠ নাই। সরস্বতীর বীণ! বক্রভাবে ধূত। 

উভয়েরই পদ অসংলগ্ন। লক্ষ্মীর দক্ষিণ ও সরন্বতীর বাম হস্ত নিম্ন্িকে বিস্বৃত। ইহাদের 

মুখের গঠন-প্রপালী বিষুণর মুখের গঠন-প্রণালী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের। মৃত্তিকা- 

বর্ণের প্রলেপ দ্বারা সমগ্র মুত্তি লেপিত। ইহাও মণিমাণিক্য-খচিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। 

৩য় মুত্তি £-_-লক্ষী ও সরস্বতীর মধ্যে চতুভূর্জ বিষণ দণ্ডায়মান পদতলে পাদপীঠে গরুড় । 
পাদ্দগীঠের নিম্ন হইতে চালের উপরিভাগ পর্য্যস্ত ২ ফুট ১০ ইঞ্চ। বিষ্র পদ্প্রাস্ত হইতে 

মুকুটাগ্র পর্যযস্ত ১ ফুট ১৯ ইঞ্চ। ৭ সের ৪৭ তোলা ওজন। 

আভরণ দ্বিতীয় মৃত্তির স্তায়। তবে বাজুবন্ধ তিন্টি। গার আকার প্রায় ১ম মুর্তির হায় 
এবং মন্তক হইতে পদ নিম্ন পর্য্যন্ত লম্ষিত। তিলক চাকৃচিক্যশালী নহে, উপবীত ছুইছড়! 

এবং নাভির উপরি পধ্যস্ত বিস্তৃত। উত্তরীয়-সমদ্িত। পদযুগ সরল তাবে পদ্মেপরি 

স্থাপিত। 

লক্ষ্মী ও সরম্বতী সালস্কৃতা। প্রথম! পন্ম ও দ্বিতীয়া বীগাঁধারিণী। উভয়েই বঙ্কিমভাবে 

পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা, পদধুগণ ঈষৎ ফাক । উভয়েরই মুখাবয়ব ভৃগার্ভ প্রোথিত থাকায় 
অস্পষ্ট হুইয়! গিয়াছে। 

বিষুণর বর্ণ মৃত্তিক! বর্ণের ন্তায়। লঙক্মী ও সরস্বতীর রং উঠিয়। যাইয়া সবুজ বর্ণ ধারণ 
করিয়াছে। 

৪র্থ মুন্তি £_দক্ষিণে লক্ষ্মী বামে সরম্বতী মধ্যে চতুভূর্জ বিষু পদ্মেপরি দণ্ডায়মান । নিষ্ে 
পাদপীঠে গরড় ও একটি মাত্র উপাসিক1। পাদপীঠের নিষ্ন প্রান্ত হইতে চালের অগ্র পর্য্য্ত 

১ ফুট ২॥ ইঞ্চ লম্বা, ৬ ইঞ্চ প্রস্ত । বিষুঃ পদ প্রান্ত হইতে সুকুটাগ্র পধ্যস্ত কিঞ্দিধিক ৮ ইঞ্চ 

লম্বা । ওজন ১ সের ৫৯ তোলা । 

বিষু বনমাল1 ও উত্তরীর-সমন্বিত। অন্তান্ত আাভরণ ২র মৃত্িরস্তায়। গদা কমুইয়ের 
নীচ পর্যযস্ত লন্বা এবং অগ্রভাগ ঈীষদ্বক্র। উপবীত নাভির উপরিভাগ পধ্যস্ত বিস্তৃত । 

তিলক দৃষ্ট হইল না। এই সুর্তিটিতে মণি মাণিক্যের আধিক্য ছিল বলিয়া অনুমান, 

হয় ন। 

সাভরণ1 লক্ষ্মী ও সরগ্বতী উচ্চ বেদীর উপর বস্কিমভাবে দণ্ডায়মান । উভয়েরই পদযুগল 

অসংলগ্ন 
৫ম মুর্তি :-- সুর্তির সংখ্য। ইহাঁতেই সর্বাপেক্ষ! অধিক | লক্ষ্মী ও সরশ্থতীর মধ্যে চতুভূর্জ 

বিষুণ। চালের উপরিভাগে মধ্যস্থলে সিংহমুখ উভয় পার্খে দশাবতার, নিমভাগে সিংহ। 



১৩০ | রঙ্গপুর-সা হিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

পদতলে পাদপীঠে মধ্যস্থলে গরুড় ও দক্ষিণ পার্থ তিনটি উপাসিক1 | পাদপীঠের নিয়দেশ 

হইতে চালের অগ্রভাগ পর্যান্ত ১ ফুট ১ ইঞ্চ লম্বা ও ৬ ইঞ্চ চওড়া । বিষ্ণুর পদতল 

হইতে মুকুটাগ্রভাগ পর্যস্ত ৫॥ ইঞ্চ। ওজন ১ সের ৫৮ তোলা । 

বিষ্ুর বনমাল! ও উত্তরীয় দূ হয়। অন্ঠান্ত অলঙ্কার পূর্ববণিত বিষ্ণুর স্তায়। গদ| 

মঘ্তক হইতে পদমূল পর্য্যস্ত লম্বা! এবং তাহার মস্তকের একাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । তিলক 
লগা এবং চাক্চিকাশালী, উপবীত নাভি পরাস্ত বিস্তৃত এবং চাক্চিক্যশালী। লক্ষ্মী ও সরস্বতী 

সালগ্ৃত! এবং পদ্ম ও বীণা হস্তে বঙ্কিমভাবে পল্মোপরি দণ্ড য়মানা। লক্ষ্মীর বাম হস্তে কুঠারের 

হায় অস্ত্র দৃষ্ট ছয়। সরম্বতী বাম পদ কিঞ্চিৎ অগ্রপর করিয়া দণ্ডায়মান|। 
এই তিন মুস্তিই সনাল*পদ্মের উপর দণ্ডায়মান এবং ইহাদের স্থানে স্থানে মণিমাণিকা 

ভূষিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই তিন মুর্তিরই বর্ণ হরি । 
উপরি উক্ত ৫টি বিষু, মুক্তির মধ্যে ২য় মুগ্তির চক্র ঠিক উক্রাকার এবং অন্তান্ত গুলির চক্রের 

উপরিতাগ এবং ছুই পার্খব একটি করিয়া অরবিশিষ্ট। 

এই সকল মুস্তি রঙ্গপুর ট্জারিতে আনন করিয়! রক্ষা করা হইয়াছে। মৃষ্তিগুলি অই 

ধাতু-নির্দিত বলিয়! অনুমান হয়। * 

রঙ্গপুরের সদাশয় ডিষ্বীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত টিগ্ডেল সাঁহেৰ (0. 17021] ) আমাকে এই 

ুত্তিগুলি পরীক্ষা করিবার স্যোগ এবং এততসহ প্রকাশিত চিত্রখানি প্রদান করাতে 

এই বিবরণ লিখিতে সমর্থ হইলাম । তজ্জন্ত তাহাকে আন্তরিক ধন্তবাদ প্রদান 

করিতেছি । 

শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, 

গ্রস্থাদিরক্ষক | 

* পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট বাহাছুর গত শীত ধতুতে রঙ্গ পুরে শুভাগমন করিলে রঙ্গপুর-সাহিত্য- 

পরিষদের পক্ষ হইতে কা ধ্যনির্ববাহক সমিতি এ মুত্তিগুলি স্থানীয় গৌরবের নিদর্শনরূপে রঙ্গপুরের কোন স্থানে 
যক্ষা করিবার নিমিত্ব তাছার নিকটে আবেদন করিরাছেন। তাজহাটের ধর্দ্মশীল মহারাজ কুমার বাহাদুর 
মন্দির নির্পাণ করি! ভাহারই জমিদারী মধ্যে আবিষ্কৃত মুত্তিগুলির মধ্যে অন্ততঃ দুই একটিকেও দেবা পুজাদি 
করিবার নিমিত্ত প্রার্থন। করিয়াছেন | এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট বিশেষ বিবেচন। করিয়। স্থানীয় আগ্রহের প্রতি হ্ুবিচাঁর 

| করিবেন অ।শা কর! যায়। এতিহীসিক আলে!চনার নিমিত্ত যে স্থানে মুন্তিগুলি আবিষ্ধ ত হুইয়/ছিল, ঠিক সেই 

: স্থানেই তাহাদিগকে রক্ষ। করাই সঙগত। ইহাতে প্রত্বতত্ববিদ্গণের পক্ষে সা নাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আরও কত 
মুত্তন তখ্ের আবিষ্কার করিবার দন্ভাবন! খকে। কিছুকাল পরে নিয়ত কর্ধিত হইয়া মৃত্তি আবিষ্কারের 
স্বাদের চিচ্ছপর্যযস্ত বিলুপ্ত হইবে। সভার সম্পাদক । 





সন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সৎখ্য ] রঙ্গপুর-নাহি চ্য-পরিষত পাত্র । 
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গরুড় স্তশ্ত লিপি। 

( ১৩১ পষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 



গরুড়স্তস্ত-লিপি। 

দিনাজপুর জেলায় পতীতল1 থানার অন্তর্গত বাদাল নামক গ্রামে কোম্পানী-বাহাছরের 

একটি বাণিজযালয় সংস্কাপিত হইয়াছিল। তাহার অধাক্ষ শ্রীমপ্তগবর্ধগীতার ইংরজী- 
অনুবাদক সুপগ্ডিত চার্লশস উইল.কিম্স, সাহেব ১৭৮০ খুষ্টান্ধে তত গ্রদেশে একটি গ্রস্তরস্তস্তে 

২৮টি সংস্কত শ্লোক উতৎকীর্ণ থাক। দেখিতে পাইয়া, ১৭৮৮ খুষ্টাব্ধে “এসিয়াটিক রিদার্চল ৮, 

নামক পত্রিকায় * তাহার একটি ইংরাজি-অন্ুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর 

হরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় উক্ত শ্ুস্তলিপির যথাসাধ্য পাঠোদ্ধার সাধিত করিবার পর, তাহা 

১৮৭৪ থুষ্টার্যে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছিল। পরে অধ্যাপক 

কিলহর্ণের উদ্োগে সংশোপিত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ।1 স্তস্তটি এখনও 

বর্তমান আছে। তাহ! (নারায়ণপাল দেবের প্রধানামাত্য ) গুরবমিশ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 

হইয়।ছিল বলিয়া! ২৭ সংখ্যক গ্লোকে উল্লিখিত আছে। স্তস্তের উপরে যে গকুড়মুর্তি বর্তমান 
ছিল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না ,_-বজঘ।তে বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । এই স্তস্ত 

মঙ্গলবারি নামক হাটের নিকটে অবস্থিত বলিয়া, “মঙ্গলবারি-স্তস্ত” নামে সাহিত্য-সমাজে 

কিত হইতেছে । কিন্তু নিকটবর্তী লোকে এখনও ইহাকে “ভীমের পান্টি” বলিয়াই অভিহিত 

করিয়া আসিতেছে । ইহার ৩০ ফুট উত্তরে একটি পুরাতন দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ 

দেখিতে পাঁওয়। যায়। তথায় একটি আধুনিক মন্দিরে হরগৌরীর পুরাতন প্র্স্তরমূর্তির 
অর্চনা প্রচপিত আছে। মূর্তিটি সুবৃহত প্রস্তরথণ্ডে নিম্মিতা প্বাভ্রবী মৃত্তি/। যে ধ্যানে 

পূজা হইতেছে, তাহ। এই £-_ 

বন্দে সিন্দুরবর্ণং মশিমুকুটললচ্চারুচন্দ্রাবতংনং 

ভালো ছ্ন্নেত্রমীশং শ্মিতমুখ কমলং ব্যভূষাগ রগম্। 

বামোরুন্তস্তপাণে স্তরুণকুবলয়ং সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়! 

বৃত্বোত্ত,লস্তনাগ্রে নিহিতক রতলং বেদটক্কে্হস্তম্॥” 
স্তস্তের দক্ষিণে অনতিদূরে “দেওয়ানবাড়ী” নামক স্থানে, এবং তাহার অনতিদূরে 

“ধুরইল” নামক স্থানে, বহুসংখ্যক দীঘিক1, সরোবর ও পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ 

দেখিতে পাওয়া যায়। বরেন্ত্র-তত্বানুসন্ধান-দমিতির অধিনায়ক রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার 

রায় বাহাছুর এম, এ, সম্প্রত এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া! নান। কীর্তিচিহ্ন সংগ্রহ 

করিয়াছেন। গরুড়ন্তস্ত-লিপি বরেন্দ্র-ভুমিতে বর্তমান থাকিলেও, ইহার বিবরণ জনদাধারণের 

নিকট অপরিজ্ঞত। ইহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে ধর্দমপাল, দেবপাল, শৃরপাল ও নারার়ণপাল দেবের 

স+. /৯512010 [২০562101795) ৬০]. 1. 

1 19015901712 11710162৬০1, 117 চল 261, 



১৩২ | রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

নান! কাহিনী উল্লিখিত আছে। স্ত্রধার বিষুণভদ্র কর্তৃক এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ হুইয়াছিল। 

কবির নাম এবং রচনা-কাল উল্লিখিত নাই। মূল প্রস্তরলিপির প্রত্যেক অক্ষরের সহিত মিল 

করিয়া যে পাঠোদ্ধার সাধিত হইয়াছে, তাহা লিয়ে উদ্ধত হইল। ইহার ব্যাথ্যা এবং টাকা 
“বরেক্ত্র-লেখমাল1” গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়।ছে। এই গ্রন্থ যন্ত্স্থ। 

পাঠ। 
* * : শাঙিল্যবংশেতৃদ্ীরদেব শ্ডদ্বয়ে | 

পাধ!লে। নাম তদেগাত্রে গর্গ স্তক্মাদজায়ত ॥১॥ (ক) 

শত্রঃ পুরোদিশি পতি ন' দিগন্তরেষু তত্রাপি দৈত্যপতিভি পিত এব * *2। 

ধর্মঃ রুতত্তদধিপ স্বখিলাস্থ দিক্ষু স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিং যঃ ॥২॥ (খ) 

পড্ধীচ্ছ! নাম তণ্তাসীদিচ্ছেবাস্তধিবন্তিনী । 

নিসর্গনির্শলনিদ্ধ। কান্তি শন্দ্রমসে। যথা ॥৩| 

বিদ্যা চতুষ্টয়মুখাঘুরুহা ত্তলক্ষা। নৈনগিকোত্তমপদাধরিতর্জিলো কঃ। 

সনু স্তয়োঃ কমলযোনিরিব ছ্বিজেশঃ শ্রীদর্ভপাণিরিতি নাম নিজং দধানঃ 88| 

আরেবা-জন কান্মতঙ্গজ মদন্তিমাচ্ছিলা সংহতে-_ 

রাগেরীপিতুরীশ্বরেন্দুকি রণৈঃ পৃষ্যৎ দিতিয়ে। গিরেত। 

মার্ত্ীস্তময়োদয়ীরণজলাদা বারিরাশিহয়াৎ 

নীত্য। যন্ত তুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো! নৃপঃ ॥৫॥ 
মাস্তম্নানাগঞেন্্রশ্রবদনবরতোদ্দ।মদ।ন প্রব।হো- 

নুষ্টক্ষোীবিসপি-প্রবলঘনরজঃ-সংবৃতাশাবকাশং। 

 দ্রিক্চত্রায়াত-ভৃভৃৎপরিক র-বিমরহা হিনীগ্ছবিলৌক-_ 

স্তম্থৌ শ্রীদেবপালে। নৃপতি রবসরাপেক্ষয়। দ্বারি যস্ত ॥৬| 

দত্বাপ্যনল্লমুড়পচ্ছবিপীঠমগ্রে যস্তাননং নরপতিঃ হুররাজ কল্পঃ। 
নানানরেন্দ্রমুকুটাস্কিতপ|দপা ংশুঃ সিংহাননং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ 1৭| (গ) 

তস্ত গ্শক্রাদেবা। ম ত্রেঃ সোম ইব দ্বিজঃ। 

অভূৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বর বল্পভঃ 0৮। 

ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞজযতুলামারুহ বিক্র/মত! 

বিত্বান্তধিযু বর্ষ! স্ততিগিরে। নোদগর্বমা কণিতাঃ। 
নৈঝোক্ত। মধুরং বহুপ্রণয়িনঃ সংবল্পি তাশ্চ শ্রিন 

যেনৈবং শ্বগুণৈ গঘিসনবশৈ শ্চক্রে সতাং বিশ্বয়ঃ ॥৯। 
(ক বিলুপ্ত বীজি-পুরুষের নামটি অধ্যাপক কিল হর্ণ [বিফুঃ] বলিয়। অনুমান করেন। 
(খ) বিলুপ্ত শকটি আমি [ সদাঃ] বলিক। অন্থমান করি। অধ্যাপক কিলহর্ণ “কৃতন্তখিপ" পাঠ নি 

রিয়াছেন, তাহা! অশুদ্ধ; “কৃতত্তদধিপ” পাঠই শুদ্ধ। 
(গ) অধ্যাপক ফিল হর্ণের পাঠে “দকৃচ।” আছে? তাহা অশুদ্ধ। "দন্বা* শুদ্ধ পাঠ। 



সম ১৩১৭, ৩য় ও হর্থ সংখ্যা ] গরুড়ন্তস্ত-লিপি। ১৩৩ 

শিব ইব করং শিবাঁয়। হরিরিব লক্ষ্য গৃহাশ্রমপ্রেপস্্ঃ 

অনুরূপায়। বিধিবৎ রল্লাদেব্যাঃ স জগ্রাহ ॥১০॥ 

আসন্লাজিদ্ধরাজবহলশিখিশিখাচুন্বিদিক্চক্রবাঁলো 

দুর্বারস্কারশক্তিঃ স্বরসপরিণত।-শেষবিষ্ভ।*প্রতিষ্ঠঃ | 

তাত্যাং জন্ম গ্রপেদে ভ্রিদশজনমনোনননঃ স্বক্তিয়াভিঃ 

শ্রীমান্ কেদারমিশ্রে। গুহ ইব বিকশজ্জাতরপ প্রভাবঃ ॥১১। (ঘ) 

সকৃদর্শনসম্পীতান্ চতুবিস্তাপয়োনিধীন্। 

জহ'সাগস্ত্যসম্পত্তিমুদ্গগীরন্ বাল এব যঃ॥১২। 

উৎকিলিতোতকলকুলং হৃতহ্ণগর্ব্ং খবারুতদ্রবিড় গুর্জ রনাথদপ্পং । 

ভূপীঠমদ্ধিরশনাভরণমুভোজ গৌড়েশ্বর শ্চিরমুপান্ত ধিয়ং যদীয়াং ॥ ৩॥ (উ) 
স্বয়মপহতবিত্তানধিনে। যোম্ুমেনে 

ছ্িষদি সুহৃি চাসীন্নিব্বিবেকে। যদাত্মা। 

ভবজলধিনিপাতে যস্ত ভীশ্চ ত্রপাচ 

পরিমূদ্দিতকষায়ে! যঃ পরে ধায়ি রেমে ॥ ১৪ ॥ 

ষসোজ্যান্গু বৃহস্পতি প্রতিরুতেঃ শ্রীশূরপালে! নৃপঃ 

সাক্ষাদিন্ত্র ইব ক্ষতারপ্রয়বলো! গতবৈব তূয়ঃ প্বয়ং। 
নানাস্তোনিধিমেধথলস্য জগতঃ কল্যাণসঙ্গী চিরং 

রদ্ধাস্তঃপতমানসো নতশির। জগ্রাহ পৃতং পয়ঃ॥ ১৫ ॥(চ) 

দেবগ্রামভবা তদ্য পত্বী বব্ব।ভিধা২ভবৎ। 

অতুল্যা চলয়া লক্ষ! সতা। চাপ্যনপত্যয়। ॥ ১৬ ॥ 

স। দেবকীব তশ্ম(ৎ যশোদয়! ব্বীকতং পতিং লক্ষ্্যাঃ । 

গোপালপ্রিয়ক(রকমহ্থত পুরুষোত্তমং তনয্নং ॥ ১৭ ॥ 

জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষব্রচিস্তকঃ। 

যঃ শ্রীগুরবমিশ্র।খ্যো রামে। রাম ইবাঁপরঃ ॥ ১৮ ॥ (ছ) 
কুশলো! গুণবান্ বিবেক্ত,ং বিজিশীবুর্ধনপশ্চ বহুমেনে। 
শ্ীনারায়ণপালঃ প্রশস্তিরপরাস্ত কা ত্য ॥১৯ ॥ 

(ঘ প্রথমচরণ ব্য/করপ-বিরুদ্ধ বলির! অধাপক কিল হরণ সম'লে।চন। করিগাছেন। 
(ও) এই প্লেংকোক্ত গৌড়েশ্বরের নাম দেবপাল। 
(5) ইতিহাসবিখাত প্রথম বিগ্রহপাল এই প্লেংকোক্ত শুরপালের নামান্তর বলিপ়! অধ্যাপক হরণলি ও 

অধা।পক কিল হর্ণ সিন্ধান্ত করিয়াছেন। 
(ছ) অধ্যাপক কিলহর্পের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গ'দাহিতোও কেহ কেহ প্রতিষ্ঠাতার নাম 

“রামগ্ডরব মিশ্র'” লিধিতেছেন। নামটি গুরুব সিশ্র। তিনিই নারারণপালের [স্তাগলপুর ] তাশামনের 
"দুতক*স্তট গুর়ব। এ 



১৩৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষণ পাত্রক।। 

বাচাং বৈভবমাগমেঘধিগমং নীতেঃ পরারিষ্ঠতাং 

বেদার্থানুগমাদসীমমহদে! বংশস্য সন্বন্ধিতাং। 

আশক্তিং গুণকীর্তনেষু মহতাং নিষ্ণাততাঁং জ্যোতিযো 

যস্যানল্লমতে রমেয়ষশসো ধর্ম(বতারোহব্দৎ ॥ ২০ ॥ 

যন্মিন্সিথঃ শ্রীভূতি বাগধীশে বিহায় বৈরাণি নিসর্শজানি। 

উভে স্থিতে সথামিবাধিগন্থা। বেকত্র লক্ষ্মীশ্চ সরস্বতী চ॥ ২১॥ 

শান্ত্রানুশীলন-গভীরগুণৈ বচোভি বিদ্বংসভাস্ পরবাদ্িমদাবলেপঃ। 

উদ্ধাদিতঃ সপদি যেন যুধি দ্বিষ[ঞ্চ নিঃসীমবিক্রমধনেন ভটাভিমানঃ ॥ ২০ ॥ 
আবির্ধভূব সহসৈব ফলং ন যদ্য যন্তাদৃশং ব্যধিত কর্ণন্ুখং ন কিঞ্চিৎ। 

ষংপ্রাপ্য দানপতিমথিজনোন্ধমেতি তৎ কেলিদানমপি বদ্য ন জাতু * * ॥২৩॥ 

অতিগোমহর্ষণেষু (চ) কপিষুগবান্ীকিজন্মপিশুনেষু। 

ধর্মেতিহাসপর্বন্গ পুণ্যাত্ম! যঃ শর তীর্বাবুণোৎ ॥ ২৪ ॥ (জ) 

অসিদ্ধ প্রস্থতা যস্য স্বধূরনী* ॥* (ধা), 

বাণী প্রসক্নগম্ভীর! ধিনোতি চ পুনাঁতি চ ॥২৫॥ 

পিতৃত্ং হ্বয়মাস্থায় পুত্রত্বমগমৎ স্বয়ং । 

ব্রন্মেতি পুরুষান্ যস্য বংশে ষঞ্চ প্রপেদিরে ॥ ২৬ ॥ (ঝ) 

শোভে। * * * * স্বকীয়বপুষে। শোকেক্ষণগ্রাহিণি 

স্বাভিগ্রান্প ইবাতুলোন্নতিমতি স্বপ্রেম বন্ধস্থিরে | 
স্পষ্টং শল্য ইবাপিতে কলিহদি স্তস্তেত্র তে * 

* * * ফণিনাং হবেঃ প্রিরসথ ভতক্ষ্োয়মারোপিতঃ ॥ ২৭ ॥ 

্রস্বাদ্বিগন্তমখিলং গত্বা পাতালমুলমপ্যম্বাৎ | 

যশ ইহ তস্যোত্তস্থৌ৷ হৃতাহিগরুড়চ্ছলাদমলম্ ॥ ২৮ ॥ 

স্ত্রধারবিষুণভদ্রেণ প্রশন্তি ক্ষণিতং ॥ 

এই 'প্রশসন্তির সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকায়, ইহার একটি বিশুদ্ধ পাঠ 

মুদ্রিত কর! কর্তবা। শেষ পংক্তির ভাষ। সংস্কৃত নহে,_তাহ! কুত্রধারের সংস্কৃত রচনার 
নিদর্শন মাত্র। মূল গ্রস্তর-লিপিতে ১৪ গ্লোকে “ পরিমৃদ্দিতকশয়ে1৮ পাঠ আছে, তাহা 
লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন বলিয়! শুদ্ধ পাঠ “পরিমৃদিত কথায়ে।ঠ লিখিত হইয়াছে । 

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 

(জ) ছন্দোভঙ্গ নিবারণের জগ্ অধ্যপক কিলত্র্ণ এই প্লেক (5) যোগ করিপাছেন, তাহ। প্রস্তরলিপিতে 

নাই, এবং ছন্দে স্তলেরও আশঙ্ক। নাই। অধ্যাপক মহাশর এইগ্পেকেষে “শ্রত্বোর্ববৃণোৎ” পাঠ উদ্ধত 

 কষ্জিযাছেন, প্রস্তর লিপিতে তাহ। নাই; তাহ অশুদ্ধ। শুদ্ধ পাঠ “শ্রতীর্বববুণোৎ।”, 
(ঝ) “গুপেদিরে* ক্রিয়ার কর্তৃপদ অনুগত আছে বলিয়া, অধ্য।পক কিলহহর্ণ তাহাকে [লোকা:] মনে করিয়! 

তদহুসারে এই শ্লৌফের অনুবাদ করিয়াছেন । 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

রঙ্গপুর-শাখার পঞ্চম সাংবৎমরিক কাঁধ্য-বিবরণ। 

১৩১৭ বঙ্গাব্দ । 

১৩১৭ বঙ্গাষের বৈশাখম।সে এই সভার কর্মজীবনের ষষ্ঠ বর্ষের চন হইস্গছে। ইহার 

ক্রমবিস্তৃত কর্ম-ক্ষেত্রে পরিচালক ও অনুগ্রাহকগণের অধিকতর উতৎদাছ আবশ্টক, কর্্দ- 

পরিচাঁলক-সমিতি উত্তরবঙ্গীয় স।হিতাকগণকে একথ। স্মরণ করাইর়। দিতেছেন। 

১৩১২ বঙ্গান্বের ১১ বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয়-ম্াহিত্যপরিষদের প্রবম শাখ! রঙ্গপুরে 

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিধদের স্থাপিত হইয়! ত্রাহার উদোস্টদাধনে কিরূপ সফলতা লাভ করিম্াছেন 
সথচনা। এই কার্ধ্যনিবরণে তাহ। বিবৃত হইতেছে । 

সভা সংব্যা। 

প্রথম শ্রেণী দ্বিভীর শ্রেণী একুন 
প্রথম বর্ষ (১৩১২) ৩৪ ৩৪ ৬৪ 

দ্বিতীয় বর্ষ:(১৩১৩) ৫৮ থ8 ১৩২ 

তৃত্ভীয় বর্ষ (১৩১৪) ৭8 ৮১ ১৫৫ 

চতুর্থ বর্ষ (১৩১৫) ১০৯ ১০৫ ২১৪ 

পঞ্চম বর্ষ (১৩১৬) ১৩ ১৪৪ ৩৪৪ 

এই তালিক| হইতে ঘদও সভ্য নংখ্যার ক্রম বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উত্তর 

বঙ্গের ৭টি জেলা ও আসামের শিক্ষিত জন সংখ্যার অনুপাতে ইহাকে মুষ্টিমেরর বপিতে 

হইবে। উত্তরব্ন-সাহিত্য-সম্মিলনের গৌরীপুরস্থ তৃতীয় অধিবেশনে এই কেন্দ্র সভার 

সত্য সংখ্যা বৃদ্ধি ছার! অর্থ সংগ্রহ করিয়! সশ্মিলনের উদ্দিঃট কর্ম সম্পার্দনের যে প্রস্তাব সর্ব- 
সম্মতিতে গৃহীত হইয়াছে কার্ধ্য নির্বাক সমিতি তৎপ্রতি উত্তরবঙ্গ ও আলামের সকণ 

জেলাবাসিগণের মনযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। তাহাদিগকে এক চাদার় কপিকাতা- 

স্থিত বঙগীয়-সাছিত্য-পরিধৎ ও তাহার এই শাখ! সভার যাবতীয় সভ্যাধিকার লহ উভদ্ব 

সভা. হইতে প্রকাশিত শ্বতত্্ স্বতন্ত্র হুই খানি পত্রিক! ও গ্রন্থাদি প্রাপ্তির বিশেষ সুযোগও 

প্রদন্ত হইন্থাছে, এই দভার নিক়্দাবলীর ৭ম দফায় তৎবিস্তারিত দষব্য। 



২ রঙ্গপুর-দাহিত্য-পরিষদের 

১৩১৬ বঙ্গাবধে বিশেষ সভ্য সংখ্য। ৭ এবং বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা! ৪ জন ছিশল। এই সভার 

বিশেষ ও বিশিষ্ট সভ্য ভূতপুর্ব সভাপতি স্বায় রাঞ্জ! মঠিমারগ্রন রায় চৌধুরী মহাশয়ের 
স্থ'নে এ পর্যন্ত কোনও বিশিষ্ সভ্য গৃহীত হয় ন[ই। 

যে তিনটি ছত্র-সভ্য এ সভায় গৃহীত হইয়াছিল তনুধ্যে একটি স্থানান্তরে যাওয়ায় তাঁহাকে 
সভাপদ হইতে অপশ্যত করা হইয়াছে । বক্রী ছুইটি ছাব্রসভে]র দ্বার! 

সভ! আলোচ্য বর্ষে উপরূত হইয়াছেন। শ্রীমান বৃন্নাৰনচন্দ্র ভট্টাচার্যের 

লংগৃহীত “শরীফের জন্মাষ্টমী” ও পসোণারায়ের গান” শীর্ষক ছুইটি গ্রাদাগীতি সভার ৪র্ঘ 

ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে,মপর সভ্য শ্রীউপেন্্রনাথ কুণ্ড মহাশয়ও বগুড়। জেলার 
গ্রাম্যকবিত| প্রবাদ ও হেঁয়ালি সংগহে ব্রতী মাছেন। আগামীতে তাহার সংগ্রহের 

ফল আশান্ররূপ হইবে এরূপ আশ! করা যায়। 

এপর্যন্ত সভায় কোনও আজীবন সভ্য গৃহীত হয় নাই। কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি 

আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপিত করিতেছেন ষে কুচবিহরাধিপতি প্রীপ শ্রীধুক 

মহারাজ। নৃপেক্্রনারায়ণ ভূপবাহাহর জি, পি, আই, ই) এডি, পি) 

সি, বি, মহোদয় এ সভায় এক কালীন পীচশত টাক চাদ দিক্।। আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ 
কৃতিষটছেন।। (স্ভ্যতিক্ক। “ক”, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। 

আলোচ্য বর্ষে এ সভার প্রথমশ্রেণী ১ এবং দ্বিতীয় শেণীর ২ মোট ৬ জন মাত্র 

সভ্যের মৃতু হুইম়াছে। তাহাদিগের মধো সভার অন্যতম সহকারী 

সম্পাদক ও নলড।ঙ্গ(র তূম্যধিকারী স্বগায় স্ুরেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের 
নাম উল্লেখ যোগ্য। এই উংপাহী বহু গুখান্বিত যুণক দ্ভার কর্চারিরূপে গৃহীত হইয়। 

বিশেষ কোনও কর্দপরিচয় দিবার পূর্বেই ১৩১৬ বঙ্গান্বের ২৬ ফান্ধন, বৃহম্পতিবার, 

অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে সভ! ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন সন্দেহ নাই, অপর 

হই জন সত্যের নাম ষমা_শ্ব্গীক্স জগনদ্ধু চক্রবর্তী, মৃত্যুর তারিখ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 
ইনি বামনডাঙ। বিগ্াালয়ের গ্রধান শিক্ষকতা করিতেছিলেন। ন্বগীর শিব্দয়াল চট্টোপাধ্যায় ; 

ইহার মৃত্যুর তারথ জানিতে পার যায় নাই। বাঁদ--দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ 

থানার অধীন উদয়গ্রীমূ। 

আলোচ্য বর্ষে গ্রথমশ্রেণীর ১জন ও দ্বিতীয়শ্রেণীর ২ জন মোট ৩ঞজন সত্য পদ" 

সত্যের পদত্যাগ । ত্যাগ করিয়াছেন। 

আলোচ্য বর্ষে মালিক অধিবেশন গুলিতে এবং চতুর্থ সা্ঘংসরিক অধিবেশনে ১০৮ জন 

তন্ী, মাত্র ব্যক্তি থারীতি প্রস্তাবিত ও নমর্থিত হইয়া সভ্য নির্বাচিত 

ন্ট ও হইয়াছিলেন। তত্মধো বর্ধশেষ পর্যন্ত ৪৩ জন সত্যপদ স্বীকার করেন 

নাই অবশিই ৬৫ জন এবং পূর্ব বর্ষের নির্বাচিত ২৫ জন মোট ৯* জর 
বাক্তি নুত্তন সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। 

ছাঁত্র সভ্য। 

অ।জীবন সভ্য 

সত্যের মৃত্যু। 
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৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

দ্বদশটি মাসিক অধিবেশনে যে ১৬টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে তাহার বিষগাদি বিভাগ 
করিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যাইবে, যথা,__প্রাত্বতন্ 

বিষয়ক ৭, পল্লী কবিতা সংগ্রহ ও আলেচন! ৩, প্রাচীন কাব্যালোচন। 

ও কবিজীবনী ২, চিকিৎস। বিজ্ঞান ২, কৃষি ও শির ২। অশেষ জন হিতকরী স্বাস্থা, কাষ ও 

শিল্প তত্বানেষণে আগোঁচ্য বর্ষে ব্রতী হইন্। ৮ভা আলোচনার এক নূতন তার উদযাটিত 
করিয়াছেন। তত তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চেষ্ট) ও লাহায্য করিলে এই অত্যাবশ্তুকীয় 

বিভ|গত্রয়ে সভা অবশ্ঠই আগামীতে কন্ম পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইবেন । পঠিত অধকাংণ 

প্রবন্ধই রঙ্গপুর-সা হত্য-পরিষং পত্রিকার চতুর্থ ভাগে এবং গ্রবন্ধীলো'চনা মাপিক অধি- 

বেশনের বিবরণীর দহিত পত্রিকার পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। 

পঠিত গ্রবন্ধের বিষয় 

বিশেষ অধিবেশন | 

নির্দিষ্ট একাদশটি মাসিক অধিবেশন ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে এই সভার উদ্যোগে ছুইটি 
বিশেষ অধিবেশন আহত হইয়াছিল যথা,-_ 

এই সভার উচ্ছোগে রঙগপুর জেলা! স্কুল গৃহে ২৭ আধাঢ় (১৩১৬) স্থানীয় কাক্রের 

শ্রীযুক্ত জে, ভাস, আই, পি, এস্, মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভ। 
শ্বগীয় জা! মহিম।- রঞ্ম রারচৌধূরী আহত হইয়া! রঙগপুর সাহিত্য পরিষদ্ধের উপষেগী “মহ্মারঞ্জন সারম্বত 

সভ।পতি মহাশক্পের ভবন” প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা! কার্ষেয পরিণত করিবার 

মে সিটি নিমিত্ত রঙ্গপুরের সকল শ্রেণী হইতে গৃহীত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়৷ 
একটি সমিতি গঠিত হইয়। প্রাগুক্ত কালের স[ছেব বাহাছুর তাহার 

সভাপতি, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পিতরাজ যাঘবেশ্বর তর্কঃত্ব মহোদয় সহকারী সভাপতি, 
শ্ীযুক্ক পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব/াঁকরণতীর্৫ঘথ জমিদার মহোদয় ধন-রক্ষক ও 

্রীয়ুক সুরেন্ত্রচন্্র রায় চৌধুরী জমিদার, রঙগপুর-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত 

হন।. শ্রীযুক্ত জে, ভাস, মহোদয় স্থান।স্তরে গমন করায় তৎস্থানে রঙ্গপুর জেলার বর্থমান 

ঃ কালের শ্রীযুক্ত জে, ম্যাকৃন্থইনি আই, দি, এস, মহোদয় এ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত 

হইয়ছেন। আলোচা বর্ষ মধো এই সমিতির ছুইট সাধারণ অধিবেশন হইয়।ছে। 
অর্থ সংগ্রহ জন্য রঙ্গপুর লদরে একটি এবং গাইবান্ধ। ও নিলফামারী ম€কুমায় ছুইটি মোট 

তিনটি শাখ। সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত শাখ। সমিতি জয়ের কার্ধ; বিবরণ আগানীতে 
প্রকীশ কর। যাইবে । ( *৭১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ) 
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২২ চৈত্র (১৩১১) ৫ এপ্রিল (১৯১০ ) মঙ্গলবার অপরাহ ৬॥০ টার সময় কলিকাতা- 

স্থিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের সুযোগ্য সভাপতি বঙ্গের প্রধানশুম 
বঙ্গীয় 

পরিষদের সঙ্গাপতি 

জীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 

সাহিত্য বিচারালয়ের অবসর প্রাপ্ত বিচারক মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাটরণ মিত্র 

এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের রঙ্গপুরে শুভাগমন উপলক্ষে এই সভার পক্ষ 

এম, এ, বি,এল, মহে।-- হইতে এক বিশেষ অধিবেশনে তাহাকে অভিনন্দিত করা হয়। 
দ্য়ের অ্ভনন্দন প্রদ।- 

নার্ধ অধিবেশন । 
তদ্বপলক্ষে রঙ্গপুর-পরিষদ্র সংগৃহীত দ্রব্যের কতকগুলি প্রদর্শিত ও 

এক্যতান-বাদনাদির ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস 
কু মহাশয় তাহার প্বগুড়ীয় বৌদ্ধযোগী” নামক একটি সচিত্র গ্রবন্ধ পাঠ করেন। 

প্রবন্ধটি ১৩১৭, আষ।ঢ সংখ "গপ্রবাপীতে” দুদ্রিত হইয়াছে । (*গ” পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ) 

কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন । 

আলোচ্য বর্ষে কার্য নির্বাহক সমিতির পাঁচটি অধিবেশন মাহৃত হইয়া! তহ।তে নিয়- 

লিখিত বিশেষ বিশেষ বিষয়গুপণি আলোচিত হইয়াছিল,__ 

অধিবেশনের সময় । 

গ্রণম আধবেশন। 

৯ শ্রাবণ, (১৩১৬ ) ২৫ জুলাই (১৯০৯) 

দ্বিতীয় অধিবেশন । 

১৭ আহ্িন (১৩১৬) ৩ অক্টোবর (১৯০৯) 

আলোচিত বিষয়। 

সভার গ্রন্থ গাবের ব্যবস্থার ভার অন্কতম 

সম্পাদক সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদারের উপরে 

অপিত হয় কিন্তু হুঃখের বিষম তিনি অকালে 

কালগ্রানে পতিত হওয়ায় তাহ! কার্ধ্যে 

পরিণত হয় নাই। 

১। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-দম্মিলনের আসাম) 

গৌরীপুরে আহত তৃতীয় অধিবেশনের 

সভাপতি নির্বাচন ও দিনাদির অবধারণ 

সম্বন্ধে এ সভার মত সম্মিলন সম্পদককে 

জ্ঞাপন্র ব্যবস্থা । | 

২। রঙ্গপুর ভিদ্রীউ-বোর্ডের সাহায্য 

প্রহণ পূর্বক “রঙগপুরের বিবরণ প্রকাশের 

ব্যবস্থা । 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 
তৃতীয় অধিবেশন । ১। শ্রীযুক্ত নবন্ুন্!র দাস মহাশয়ের 

৩ মাঘ (১৩১৬) ১৬ জানুযানী (১৯১৯)  স্বর্গগতা পত্বীর স্মরণার্থ পনর ট(কা মূল্যের 

রৌপ্য পদক পুরস্কার দানের ব্যবস্থ! | 

২। কুণ্ীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত 
পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্বগার্ঁয় পিতৃ, 
দেবের স্রণার্থ প্রদত্ত “কাশীচন্ত্র বৃত্তির" 

টাকার স্বারা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবস্তী 

মহাশয়ের “নাম-কোধ” নামক গ্রন্থ প্রকাশের 

ব্যবস্থা! । 

৩। কবিবর দাশরধিরাফ়ের স্মৃতি মন্দি- 

রের স্থাপন! কলে কাটোয়।র সুযোগ্য ভেপুটা 

মাজিষ্টেট শ্রীধুক্ত তারকনাথ রায় বি, এল 
মহাশয়ের পত্র পাঠ ও সভ্যগণের নিকট 

হইতে টাঙ্গা সংগ্রহ করিয়া! পাঠাইবার ব্যবস্থা | 
চতুথ অধিবেশন । রঙ্গপুর নিলফ।মারী মহকুমার বেলপুকুর 

২৯ ফাপ্তুন (১৩১৬) ১৩ মাচ্চ (১৯১০) নামক স্থানে এই সভার প্রথম অনুগত একটি 

বেলপুকুর গপলী-সাছিতা-পরিষং স্থাপনের 

প্রস্তাব গ্রহণ। (এই পলী পরিষদের 

কর্মচারি তালিক! ণঘ* পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )। : 

পঞ্চম অধিবেশন। ১। পঞ্চম সাম্বংসরিক অধিবেশনে মুল 

১৯ আধাঢ়, ১৩১৬ পরিষদের ও অন্ঠান্ঠ স্থান হইতে লমাগত 

ওজ্ভুলাই, ১৯১৯, রবিবার । সাহিত্যিক প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা । 
২। পঞ্চম সাম্ব্সরিক কার্ম্য বিবরণ 

গ্রহপ। 

৩। কার্য নির্বাক সমিতির পুরাতন 

সঈশ্তগণের মধ্য হইতে আগামী বৎসরের জন্ 

্ | ৪ জন সদন্ঠ গ্রহণ। 

আলোচ্য বধে গ্রন্থ ও পত্রিক| প্রকাশ লমিতির চারিটি মাত অধিবেশনে রঙ্গপুর-দ।হিত্য- 

রি, ৯ পরিষং পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচন ব্যতীত নিক্ললিখিত বিশেষ বিশেষ 

1 বিষয় গুলির মীমাংসা হইয়াছিল বথ।,_(১) প্রাগুক্ত পত্রিকার প্রবন্ধ 

সিভি অধিবেশন । নির্বাচন প্রপানী নির্ণর ; (২) প্রযুক্ত হরগোপাল দাস কু মহাশয়ের 
রচিত লেরপুরেক় ইতিহাস এই লতা! হইতে প্রকাশিত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যারপে খাহির 
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করার প্রস্তাব গ্রহণ; (৩) বৌদ্ধঘুগের স্মৃতিম্বরূপ রঙ্গপুরের যুগীগণের ছারা সচরাঁচর গীত 

“গোপীটাদের গান* মূল সভার সহিত একত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা; (৪) শ্রীযুক্ত কাণীকাস্ত 

বিশ্বান মহাশয়ের সংগৃহীত '্ঙ্গপুরের বিবরণ+, রঙ্গপুর ডিছ্বী বোর্ডের সাহায্যে মুদ্রণের 

ব্যবস্থা; (৫) কৃষ্ণ হরিদান রচিত সতাপীর নামক গ্রন্থ প্রকাশোপযোগী হইবে কিন! 

মালোচন! পূর্বক তাহা নির্ণয়ের ভাঁর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি। এল, মহাশয়ের 

উপরে প্রদান (সরকার মহাশয় এ গ্রস্থালোচন পূর্বক তাহার মন্তব্য প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন ); (৬) শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দান গুপ্ত মহাশয়ের রচিত “মহাস্থানকাব)” নামক 

গ্রন্থ সভা কত্তৃক গ্রকাশোপধে।ণী হইবে কিন। পরীক্ষার ভার মহামহোপাধ্যা় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ 

যাদবেশ্বর তর্করত্ব সভাপতি মহাশয়ের উপরে প্রদানের ব্যবস্থ। ( সভাপতি মহাশয় অনি- 

বার্দ্য কারণে দীর্ঘকাপ স্থানান্তরে থাকায় আজও গ্রগ্রন্থ পরীক্ষার্থ তাহার নিকটে প্রদত্ত হয় 

নাই)) (৭) কুচবিহারাধিপতির ভূত পূর্ব মন্ত্রী নাওভাঙগার ভূমাধিকারী স্বর্গীয় শিবপ্রসা বক্সী 

মহাশয়ের রচিত অভিনব স্থৃতিগ্রস্ত “আব্কাঁচারতত্ব। বশিষ্ট” শ্রীযুক্ত প্ডিত কোকিলেশ্বর 

ভট্টাচার্য্য বিগ্যাতৃষণ এম, এ মহোদয়ের সম্পাদকতায় নাগরাক্ষরে মুদ্রণের ব্যবস্থা (এই 

্রস্থের মুদ্রণ ব্যয় রচয়িতার সুযোগ্য পৌজ্র শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্ৃসী জমিদার মহাশয় 
সম্পূর্ণ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে, আগামী বর্ষ 

মধ্যেই উহ্বার প্রকাশ কাঁধ্য শেষ হইবে বলিয়া আশ। কর! যায়)) (৮) বগুড়া নিবাসী শ্বর্গায় 

পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচাধ্য রচিত সারস্বত ব্যাকরণ ভাষা লভ। হইতে প্রকাঁশোপযোগী 

হইবে কিনা তাহার পরীম্ষার ভার এই সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পপ্ডিত ভবানী প্রসন্ন 

লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্ঘথ ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লপলিতমোহন গোম্বমী কাব্য-ব্যাকরপণ- 

পুরাণতীর্ঘথ সহকারী পত্রিক! সম্পাদক মহাশয়দ্বয়ের উপরে অর্পিত হইয়াছে (তাহাদের 

পরীক্ষার ফল আজও জানিতে পার! যায় নাই )) (৯) কুচবিহারাধিপতি স্থুকবি স্বর্গীয় 

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রচিত বৃহদ্বর্পুরাণের প্চান্থবাদ ও চীনদেশের 

রাজকন্যার উপাখ্যান নামক কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ভার বর্তমান কুচবিহারাধিপতি ও এই সভার 

পৃষ্ঠপোষক শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাণ! নৃপেন্দ্রনার।য়ণ ভূপ বাহার এই সভার উপরে দিতে 
ইচ্ছুক আছেন, তৎপুর্বে উহা! প্রকাশোপধোগী হইবে কিনা তাহ! জানিবার জন্ত মহাঁরাজার 
পক্ষ হইতে 8ঠা মে, ১৯১* তারিখের ২৮ নং পত্রের দ্বার! ছ্বার-মে!ক্তার মহাশয় অনুরোধ করার 

প্রাগুক্ত গ্রন্থের পরীক্ষার ভার সভার মভাপতি মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইয়াছে, 
তাহার ফল এখনও জানিতে পার! যার নাই। 

মানিক অধিবেশনে আলোচিত অন্যান্য বিষয়। 

মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচন। ও প্রদর্শনাদি ব্যতীত নিনণিখিত আব* 

শ্কীয় বিষয় গুলির অ।লোচন! হইয়াছিল, 



১০ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

চতুর্থ অধিবেশনে,--মাস!ম গৌরীপুররাজ শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজা প্রভাতচন্ত্র বড়়। 

বাহাদুর কর্তৃক আহত উত্তরব্-সাঁহত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধি- 

বেশনের সভাপতি নির্বাচন ও দিন অবধারণ। এই সম্মিলন বিগত 
৯১০ মাঘ মহরমের অবকাঁশে গৌহাটী কটন কলেজের স্থুযোগা 

অধাঁপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পন্মনাথ ভট্টাচার্য বিগ্ভ/বিনোদ এম্, এ মহোদয়ের দভাপতিতে 

সর্ধাঙ্গ নুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি গৌরীপুরাধিপতির 

রাজোচিত আদর আপ্যায়নে সমবেত সাহিত্িকবৃন্দ পরম প্রীতি ল।ভ করেন। এই 

সম্মিলন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল প্রমুখ উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিকবৃন্দ প্রত্ব- 

ভত্বাদি আলোচনার প্ররুই ক্ষেত্র কামরূপে গমন করিয়। গোহাটী সাহিত্যান্থশীলনী সভা- 

কর্তৃক অত্যর্থিত এবং কামাখ্য। মৃহাপীঠ, বশিষ্ঠাশ্রম, অকুদ্ধুতীগহ্বর প্রভৃতি স্থানে পর্যটন 

করিয়া অপার আনন্দ ও আদামবাপিগণের সনহত ভাষ! ও ভাব বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়া 

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ক্ষেত্র সুদুর আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এই সশ্মিলনের 

বিস্তৃত কাধ্য-বিবরণ গৌরীপুররাজের বায়ে যথাসময়ে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইবে। আগামী 

বর্ষে এই সম্মিগনের চতুর্থ অধিবেশন মালদহে সংঘটিত হইবে স্থির হইয়াছে। 

সপ্তম মাসিক অধিবেশন--প্রাগুক্ত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের গৌরীপুর অধি. 

বেশনে উপস্থিত হওয়ার অন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সত্যগণের মধ্য হইতে ৪৫ জ; 

গ্ররতিনিধি নির্বাচন । ( প্রতিনিধিগণের নাঁম মাসিক কার্ধযবিবরণে মুদ্রত হইয়াছে )। 

অষ্টম মাসিক অধিবেশন--ভাগলপুরে আহত বলীয়-স।হিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধি 

বেশনে বিগত ১লা ফাল্তুন (১৩১৬) হইতে দিবসত্রয় উপস্থিত হওয়ার 
জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন। এ সভার পক্ষ হইতে নিয্লিখিত প্রতিনি€ 

গণ এ সম্মিপনে যোগদান করিয়া সমাক্ সমাদৃত হইয়াছিলেন,_ 

গৌরীপুর, উত্তরবঙ্গ 

সাহিত্য সন্মিলন। 

খঙ্গীর-সাহিতা-সম্মিলন। 

রঙ্গপুর। শ্রীযুক্ত উপেন্্রন্্র কুণ্ড ( ছাত্রসভ্য ) 
শযুক্ত মণীন্দরচন্্র রায়চৌধুরী, জমিদার, কুত্তী। ,,» স্ুরেন্দ্রন্ত্র রায়চৌধুরী সম্পাদক। 

» জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থািরক্ষ: এ মূ ধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক | রাজসাহী | 

»  হরগোপাল দাসকুণ্ড, সহকারী পান্রকা 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল। 

সম্পার্দক। রর 

০১ পুর্ণেশ্ু মোহন সেহানবীশ। মালদহ । 

»  হরেআ্ঁচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার । ১ ঝাঁধেশচন্ত্র শেঠ বি, এল.॥ 

ত্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের, বিগত ২* মাধ (১৩১৬ 

তারিখে স্বর্গারোহণে শোকগ্রকাশ । 

নবম মাসিক অধিবেশন-_-এই সভার অন্ততম সহকারী সম্পাদক নলভাঙ্গার ভূমযধিকার 
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বায় সতুরেশচন্তর লাহিড়ী মহাশয়ের বিগত ২৬ ফান্তুন (১৩১৬) বুহম্পতিবার অকালন 

মৃত্যুতে শোক গ্রকাশ। 

এই সভা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকাদি যাঁহাতে পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিগ্তালয়, 

সমূহে গৃহীত হয়, তজ্জন্য ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীধুক্ত টি, এস্ছ্েপলটন্ মহাশয় 

শিক্ষা বিভাগের ডিরেইর সাছেব বাহাদুরকে অনুরে।ধ করিতে সম্মত হইয়াছেন তজ্জন্ত 

সভার পক্ষ হইতে ধন্তবাদ বিজ্ঞাপন। (৮ পরিশিষ্ট ডরষ্টব্য ) 

গৌরীপুরে আহত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের প্রস্তাব মত এই 

তা সভার কার্ধা-নির্বাহক সমিতি উত্তরবঙ্গ-দাহিত্য-সন্মিলনের স্থায়ী 

সদ্মিলনের স্থায়ী কার্যয- কার্যা-করিণী-সমিতিবূপে সম্মিলনের যাবতীয় কর্ন পরিচাল্নভার 

কারিণী সমিতি। গ্রহণ করেন। প্রথমাবধিই এ সম্মিলনের যাবতীয় কর্ম এই সম্ভার 

নেতৃত্বেই সম্পন্ন হইতেছে! কিন্তু উহার সহিত প্রঙ্কাগ্তভাবে সভার কোনও সন্বন্ধ এ পর্য্যন্ত 

স্থাপিত হয় নাই। উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার সাহিত্যিকগণের সহিত সংস্ষ্ট এই সভা 
সাহিত্য চর্চয় আদি স্থান অধিকার করায় সম্মিলন আর কোনও পৃথক সমিতি গঠিত না 

করিয়। উহারই কার্ষ-নির্বাহক সমিতির উপরেই আপন কর্মা্দি পরিচালন ভার প্রদান 

করিয়াছেন। অতঃপর শ্বর্ন-সাহিত্যিক উত্তরব্গের সমবেত শক্তি দ্বারা সশ্মিলনের উত্তরোত্তর 

শ্রীবৃদ্ধিরই আশ! কর| যায়। 

দশম মাসিক অধিবেশন--পঞ্চম সাম্সরিক অধিবেশনের দিন অবধাঁরণ পূর্বক মুল 

সভ। হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন। 

একাদশ মাসিক অধিবেশন--ভারতেশ্বর সম সপ্তম এড ওয়ার্ডের বিগত ৬ই মে (১৯১৭) 

২৩ বৈশাখ (১৩১৭) লগ্ডন সময়ের ১১ ঘটিকার সময়ে শ্বর্গারোহণে শোকপ্রকা শ ও সম” 
বেদন। প্রকাশক পত্রাদি পূর্ববঙ্গ ও আঁদাম গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ভিতাঁয় যথাস্থানে পাঠাইবায় 

ব্যবস্থ।। পূর্ববঙ্গ ও আদাম গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তর-পত্র পরিশিষ্ঠে মুদ্রিত 

হইল। (4৮৮ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। 

স্থগিত একাদশ মাসিক অধিবেশন-_কুচবিহার[ধিপতি শ্রীল শ্রীধুক মহারাজা নৃপেন্ত 

নারায়ণ ভূপ বাহু।হ্র লি, সি, আই, ই; এ, ভি, সি, মহোদয়ের এ সভার আজীবন পভ্যপ? 

সহ পরিপোধকত্ব গ্রহণে সম্মতি বিজ্ঞাপক তাহার পক্ষ হইতে রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ 
ঘোষ এম), এ মহোদয়ের ২৭শে এপ্রিল (১৯১০ ) তারিখের ১০২ নং পত্র পাঠ এবং তাহাকে 

তৎ তৎ পদে গ্রহণ পূর্ব্বক সভার পক্ষ হইতে ধন্তবাঁদ বিজ্ঞাপন । শ্রীমন্মহার['জ বাহাদুর উত্তর" 
বঙ্গের মেরুদণ্ড স্বরূপ। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গ“সাহিত্োর সহিত এই রাজ- 
বংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । তাহাকে পরিপোষকরূপে প্রাপ্ত হইয়৷ মত! গৌরবাস্থিত 

হইয়াছেন। (পত্রাদি “ছ” পরিশিষ্ট প্রষ্টব্য ) 



১২. রঙ্গপুর-াহিত্য-পরিষদের 

আলোচ্যবর্ষে দভর গ্রন্থগরে দুইটি রৌপা মুদ্রা ক্রীত এবং ২৭টি রৌপ্য ও তাজ-মুদ 
পুরাতন মুত্র। সংগ্রহ। উপহার প্রাণ্ত হওয়! গিয়ছে। 

আলোচা বর্ষে এই সভার গ্রন্থাগারে ৩৮ খানি ছুশ্রাপ্য প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে 

এই পুঁথি সংগ্রহ কার্ষ্যে সভীর উৎসাহী .সভ্য শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুমোহন 

সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার লাহিড়ী 

মহাশয়ত্রয় বিশেষ সাহাধা করিয়। সভার কৃতজ্ঞতাভাঞন হুইয়।ছেন। অযোগ্য গ্রন্থির রক্ষক 

প্রীযুক্ত জগদীশন।থ মুখোপ|ধ্যায় মহাশয়ের যত্বে এক শত খানি পুথি আলোচ্যবর্ষে উদ্ধৃত 

ও সংরক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থাদিরক্ষক মহাশয় একজন সভার আত্তরিক ধন্তবাদের পাত্র । 

| ( পু'থির তালিক| “জ” পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ) 

আলোচ্য বর্ষে ৫৩ খানি মাত্র গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইয়াছিল। এই সভার 

মুখপত্র রঙ্গপুর-সাছিত্য-পরিষৎ পন্ত্রিকার বিনিময়ে বাঙাল ও আসাম 

তে হইতে প্রকাশিত নিষ্নলিখিত সাগাহিক ও মালিক পত্রিকা প্রা 
পত্রিকাদি। হওয়া গিয়াছে, এজন্য সম্পাদকগণের নিকটে সভ! কৃতজ্ঞত। প্রকাশ 

করিতেছেন,--( মাসিক ) বঙ্গদর্শন, 11) 192/17 01228210, হিন্দু- 
সখা, গৃহস্থ, মানসী, হিন্দু পত্রিকা, বন্ধা, সাহিত্য-সংহিতা, বাহী, আলোচনী, উষা, 

কৃষিসমাচার, আরতী, অলৌকিক-রহসা, সনাতনী, বাণী, এ্রতিহাসিক চিত্র» জন্মভূমি, 
উপাসন!, জগজ্জ্যতিঃ | 

( ব্রমানিক) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

( সাপ্তাহিক ) হিন্দুরঞ্জিকা, মালদহ সমাচার, গৌড়দুত, বঙ্গজননী, রঙগপুর দর্পণ, শিক্ষা- 
সমাচার, আনামবস্তি, বন্্রমতী। ' 

(১) রঙগপুরের কবি ত্বিজ কমললোচন প্রণীত স্থবৃহ্ঘচণ্ডিক1-বিজয় কাব্য কু্তীয় অন্ততম 

ইয়ান হম/ধিকানী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে সম্পূর্ণ মু্দিত 

রস্থাবলী। হইয়া বিতরিত হইয়াছে। (২) শ্রীধুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবত্ত মহা. 
শয়ের রচিত গৌড়ের ইতিহাদ (হিন্দু রাজত্ ), গ্রদ্থের মুদ্রণ কার্ধ্য প্রায় 
শেষ হইয়াছে; আগামী বর্ষের গ্রারস্তেই উহ! বিতরিত হুইবে। (৩) 

নপব অদ্ভুতাচার্যের স্ুবৃহতৎ রামাপণ গ্রন্থ প্রকাশ কার্য নান। কারণে 

শরৎকুমার রায়ের ছান। আলো চ্যবর্ষে আরস্ত হয় নাই। আগামীতে গর গ্রন্থের প্রকাশ 

: কার্য আরস্ত হইবে । নিঘাপতিয়ার রাজ্কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় 
এম, এ, মছোধয় ত্রগ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় নির্বাহার্থ তাহার ২৭ জুন (১৯১৯) তারিখের 

পত্রে ৫৯০২৬ দান করিতে সম্মতি বিজ্ঞাপিত করিম] নগদ ছুইশত টাকা পাঠাইয়। 
দিয়াছেন, এল তিনি এসভার এবং বজবাদীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন 

সন্দেহ নাই। 

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ। 



পঞ্চম সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী । ১৩ 

(৪) রঙ্গপুর বিবরণ প্রকাশার্থ রঙ্গপুব জেলা বেড তাহ।র ৩,মে, ১৯১ তারিখের 

অধিবেশনে ১৯১০--১১ বঙ্গাবের অন্ত ৩০০২৬ মাত্র সাহাষা মঞ্জ,র 
রঙ্গপুয় বিবরণ প্রকাশে 
চান? করির! সভার কৃতজ্ঞতাভাঁজন হইয়াছেন। সভার কার্ধা-সমিতি আশ! 

হায়ার করেন জেল। বৌর্ড মভাঁকে স্থায়ীরূপে বার্ষিক সাহাষ্য প্রদান করিয়। 
প্রাটীন গ্রন্থি রক্ষ। ও প্রকাশ এবং ইতিহাদিক নিদর্শনাদি সংগ্রহে 

উৎসাহিত করিবেন । 

গ্রন্থ ও পত্রিক! প্রকাশ সমিতির স্ুপরিচ।পনার আলোচ্য বর্ষে এই পত্রিকার ৪ সংখ্যা 

চিত্র।দি সহ প্রকাশিত এবং সর্ব সমাদৃত হইয়াছে । জগতের সাহিত্যা- 
লোচনাঁর কেন্দ্রস্থ।নীয় লণ্ডনের রয়েল আসিয়েটিক সোসাইটী কর্তৃক 

সাগ্রহে এই পত্রকার গ্রহণ সংবাদই তাহার প্রমাণরূপে উল্লেখ করা 

যাইতে পারে। এই পত্রিকার ৪ সংখা মাপিক মধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধা্ির অধিকাংশই 

প্রকাশিত হইয়াছে । কার্য) নির্বাহক সমিতি প্রবন্ধ লেখকগণের নিকটে কৃতজ্ত1! জ্ঞাপন 

করিয়। মাগামীতে অধচতর উৎদাছের সহিত প্রবন্ধাপি রচনার প্ন্ত আহ্বান করিতেছেন। 

রাজসাহী বিভাগের কমিশনর বাঁহাছুর এই পন্ত্রকার নিয়মিত গ্রাহক হইয়া উৎসাহিত করিয়।- 

ছেন এজন্য কার্যযনির্বাহক সমিতি তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা] প্রকাশ করিতেছেন। 

রঙ্গপুর সাহিত্য প্রিষৎ 

পত্রিক]। 

আয়ব্যয়। 

আয়। বায়। 

সাধারণ বিশেষ একুন সাধারণ বিশেষ একুন 
তহবিল  তহবিপ তহবিল তহবিল 

প্রথম বর্ষ 
১২৮৭ ১১৩২ ২৪১২ ৯৬৮৩ ১১৩২ ২৯৯৮৩ ৩১/৯ 

১৩১২ 

দ্বিতীয় বর্ষ 
৩৩৬৭০ ২৯:॥ ৬২৮৪৮%০ ৩১৬,৮৪৬ ২৯২1 ৬২৮৮০ ৪ 

১৩১৩ 

তৃতীয় বর্ষ 
৬৫৭।/৭ ২৩৫৪৩/০ ৮৯।৯ ৬৫৫1০ ২৩৫৪৯ ৮৯১৮০ ১৮৮৯, 

১৩১৪ 

চতুর্থ বর্ষ 

১৩১৫ 
১৩৩৮৯: ৩৭৪।%০ ১৭৭২।৮৯ ১৩৩৮৯ ২৫৯৮/০ ১৫৯৭৩/৯১ ১১৫1৩/ 

পঞ্চম বর্ষ বি (“৭ পরিশিষ্ট অষটবয ) 
১৩১৬ 



১৪ রঙ্গপুর-াহিত্য-পরিষদের 

পরিশেষে সম্ভার অন্ুগ্রাহক ও উৎসাহী সভাবৃন্দের নিণটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়। 

কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি এই পঞ্চম সাম্বত্ররিক কার্য বিবরণ শেষ করিতেছেন, ইতি । 

বঙ্গীয়-সা'হুতা-পরিষং 

রঙগপুর-শাখ! কার্য্যালয়, 
বার্ধ্য-নির্বাহক-পমিতির অনুমতান্জসারে 

১৯ আধা, ১৩১৭ বঙ্গ শ্বীস্থরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধধুরা 
৩ জুলাই, ১৯১৯ । সম্পাদক। 

(ক) পরিশিউ | 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ্যতালিক|1* 

আজীবন সভ্য । 

শীল শ্রীযুক্ত মাহারাগা নৃপেন্্রনারাণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই,) সি, বি, কুচবিহার। 

বিশিষ্ট সভ্য | 
১। শ্রীধুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব, রঙ্গপুর | 
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রায় কাপিকাঁদান দত্ত বাহাঁছুর সি, আই, ই, দেওয়ান রাঁজ্য কোচবিহার । 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, উকীল ঘেড়ামারা পোঃ রাজসাহী। 
পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য এম্ এ বিস্তারত্ব, কোচবিহার । 

এ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বিগ্ভাবিনোদ, গৌহাটী, আদাম। 

বিশেষ সভ্য । 
১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যা লঙ্কার, রঙগপুর চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর। 

২। $,» ললিতমোহন গোন্ব'মী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ রঙপুর চতুষ্প।ঠী, রঙ্ষপুর। 
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শশিমোহন অধিকারী, সম্পাদক বঙ্গজননী পত্রিকা, ভোটমারী পোঃ, রঙ্গপুর। 

গিরীন্্রমোহন মৈত্রেয়, সেরপুর পোঃ, বগুড়।। 
হেমরাস্ত মভুম্দার ধাপ, রঙ্গপুর। 

ছাত্র সভ্য । 

১। শ্রীযুক উপেন্দরচন্্ কু, সেরপুর, বগুড়।। 
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বৃদ্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্ধা,_নবাবগঞ্জ, রঙ্গ পুর। 

সভীশচন্ত্র অধিকারী, কবিরাজ শরচ্চন্দ্র ল।হিড়ীর বাসা, রঙ্গপুর। 
কষ্টকুমুদ সরস্বতী ভাঁটপাড়া, দিনাজপুর রাজবাটী, দিনাজপুর 
সুধীক্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাহারবন বাসা, রঙ্গপুর। 
অপূর্বরচধণ মুখোপাধ্যায় এ 

ক ১৩১৭ ভার মাস পর্ধস্ব কালের সভ্য তালিক! প্রকাশিত হইল। 
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সাধারণ সভ্য, প্রথম শ্রেণী, 

রঙ্গপুর সদর | 

১। শ্রীযুক্ত অন(রেবল খান মৌলভী তঙদলীম্ উদ্দীন আহাম্মদ বাহ।ছুর বি,এল. রঙ্গপুর। 
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রজনশকাস্ত ভট্টাচার্য, উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণ-তীথ, জমিদার নলডাঙ্গা, মবাব্গঞ্জ,রঙ্গপুর। 

অন্ন প্রসাদ সেন, জমিদার, রাধাবলপভ, রঙগপুর। 

জগদীশন।থ মুখোপাধ্যায় একাউন্টেন্ট, জল্পকো্ট, ধাপ, রঙ্গপুর। 

শরচ্চন্্র লাহিড়ী বিগ্য।বিনোদ আযুস্তত্ব বশারদ, কবিরাজ, রঙ্গপুর। 

আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্রা্ট ইঞ্জিনিয়ার, রঙ্গ পুর । 

ধতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার টেপ, রাধাবল্লভ, রঙগপুর। 

হৃবীকেশ লাহিড়ী এম্, বি, ভাক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

হরগোপাল দাসকু জমিদার মারওয়ারীপটী, মাহিগঞ্, রঙগপুর। 

পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, র্গপুর। 

যোগেশচন্ত্র লাঞিড়ী ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

গণেন্্রনাথ পণ্ডিত মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

কিশোরীমোহন হালদার ডাক্তার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

দীননাথ বাগ্চী ম্যানেজার বংমনডাঙ্গ। ছোটতরফ, রঙ্গপুর। 

বিপিনচন্্র দাস ম্যানেজার শনিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর। 

গোপালচন্ত্র ঘোষ বি, এ, হেড্মাষ্টার তাজহাট ন্কুপ, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর। 

রঞ্জনীকাস্ত মৈত্র হেড পুলিশ আফিদ দেনপাড়!, রঙপুর। 

যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল,, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর 

শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

মহান্ত মহার।জ স্থমেকগিরি গোস্বামী জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

হ্মচন্দ্র সেন পে্কার জঙ্গকোর্ট সেনপাড়া, শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র দাস 

মোক্তারের বানা, রঙ্গপুর। 

বৈকুণগ্েশ্বর ভট্টাচাধ্য, মাহিগঞ্জ, রঙগপুর । 

লোকনাথ দত্ত, ম্যানেজার, বামনডাঙ্গ। বড় তরফের কাভারী,নবা বগঞ্জ, রল্গপুর। 

স্থরেন্্রনাথ সেন, বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

কালীকুষ্ণ গোস্বামী বিভ্ভারত্ব, এম, এ, বি, এল, উকীল, রঙ্গপুর। 

শরচ্তজ মজুমদার মার্চেন্ট, রঙ্গপুর। 
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শ্রীযুক্ত 

মুকুন্দলাল রায়, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 
পূর্ণেদশেখর বাগ চী, বাহারবন্দ কাছ রী, রঙ্গপুর । 

শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল গবর্ণমেণ্ট প্রিডার, রঙ্গপুর। 

বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, উকীল রঙ্গপুর। 

অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল উকীল, রঙ্গপুর। 

জ্ঞানেন্্রকুম।র বন্ধু, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী উকীলের বাস1, নবাবগঞ্জ, রজপুর। 

সাধারণ সভ্য, প্রথম শ্রেণী, 

মফঃস্বল। 

গিীন্ত্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার তুষভাগ্ডার ওয়ার্ডদ্ লজ, ভাগগপুর। 

পুর্ণচন্ত্র রায়চৌধুরী অনরানী ম্যাজিষ্রেট্ কু্তী গোপালপুর, ঠ।মপুর পোঃ রঙ্গপুর 
মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী অনরারী ম্য।ঞিষ্টে ট কুণ্তী, সগ্ঃপুক্ষরিণী, রঙ্গপুর। 

স্ুরেন্দ্রন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, কুণ্তী সগ্ঘঃপুফ রণী, শ্ঠামপুর পোঃ, রঙ্গপুর। 
ষোগীন্দরচন্দ্র চক্রবর্তী এম্, এ, বি, এল, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

পূর্ণেুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙগ! পোষ্ট, রঙ্গ পুর । 
কালীমোহন রায়চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত মুন্সেফ, পোঃ, হরিদে বপুর, রঙ্গপুর। 

যতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধায় জমিদার, কুণ্ডী গোপালপুর ছোটতরফ, শ্টামপু 

পোঃ, রঙ্গপুর। 

দেবেন্দ্রচন্ত্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্তী অযোধ্যাপুর, শ্তামপুর পোঃ রহগপুর। 

রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সগ্ঃপুফরিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর | 

আশুতোষ গুহ বি, এল, উকীল বালুবাড়ী, দিনাজপুর । 
ঘ্বারকানাথ রায় বি, এল, জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রজপুর। 

কুষুদনাথ চৌধুরী, জমিদার কুঠীবাড়ী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া । 

গোলোকেশ্বর অধিকারী সেরপুর পোঃ, বগুড়1। 

উপেন্দ্রচন্ত্র চৌধুরী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়। । 
বন্কবিছ্বারী কু, বারহয়ারী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া । 

কুমার শরদিল্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রা, দিনাজপুর । 

প্রমখনাথ মুদ্পী, জমিদার লেরপুর পোঃ, বগুড়া । 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-আটূ-ল গয়।। 
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57 প্রিন্ননাথ পাঁকড়াশী জমিদার, পোঃ স্থলবসন্তপুর, পাবনা । 

উপেন্দ্রন্দ্র থে|ষ নায়েব, গয়বাড়ী কছারী, পোঃ) নাউতা রা, 
ভায়া ডোমার, রপুর | 

কালীকান্ত বিশ্বাস, সবইন্স্পে্র অব্ পুলিশ পলাশবাড়ী পোঃ, রঙ্গপুর। 
ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় জমিদার, মহাদেবপুর পোঃ, রাজপাহী। 

কেদ(রনাথ সেন জমিদার, পোঃ কালীতলা, দিনাজপুর । 

মনুয়া হোসেন খঁ! চৌধুরী সাকিন রসুলপুর, বাগছুঘর পোঃ, রঙ্গপুর। 
এম, এ, ডব্রিউ জে, হক্ দেওয়ানগঞ্জ পোঃ, ময়মনসিংহ । 
নন্দকুমার চাকী হরিপুর, কালীরবাঞ্জার পৌঃ, ট্রেসন সুন্দরগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

কুষ্ণচনাথ সেন জমিদার পোঃ কালীতল!, দিনাজপুর । 

শ্রীরাম মৈত্র ফেটগ্া।ম, পোঁঃ মান্দা, রাপ্রসাহী । 

মুন্সী পদরমহান্মদ মিঞ| সাছেব জোতদার, মাথাভাঙ! পোঃ, কোচবিহার । 

শরচ্চন্দ্র সিংহ রায় জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর 

অতুলচন্ত্র দন্ত এম্, এ, বি এল, ডেপুটা মালিছ্রেট রাজসাহী। 

জমির উদ্দীন সাহা, জোতদার, বেতগাড়ী, রঙলগপুর ৷ 

এনাতুল্যা মহান্মদ, প্র প এ 
অবিনশচন্ত্র গুপ্ত, জালালগঞ্জ ক।ছারী, দেউলপাড়। পোঃ রঙ্গপুর। 

যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জামদার, হরিপুর, 

জীবনপুর পো, দিনাজপুর 

সুরেন্্রনাথ বকৃসী, জমিদ।র, ইনাতপুর বড়তরফ, মহাদেবপুর পোঃ, 
রাজসাহী। 

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব, গ্রাম নেওয়াশী, পররাডাঙগ| পোর্ট, রঙ্গপুর। 

কালিদান চক্রবর্তী, সবরেজিষ্টার, বালুরঘাট পোঃ, দিনাজপুর । 
ললিতরুষ ঘোষ, সবইন্স্পেক্টার অব.পুলিশ কুমারগঞ্জ পোঃ) দিনাজপুর । 

ধছুনাথ রায় বি, এল, উকীল বালুরঘাট দিনাজপুর । 

সতীশচন্ত্র লাহড়ী সবইন্পেক্টার অব.পুলিশ গাইবান্ধ! পোঃ, রঙ্গপুর। 

গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, উকীপ বালুরঘ।ট, দিনাজপুর । 

কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কত, জলপাইগুড়ী। 
শ্রিয্নাথ চক্রবর্তী বি, এ পোঃ গৌরীপুর, ধুবড়ী, আসাম । 

সতীশচজ বড়,য়। জমিদার, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম । 
নলিনচন্দ্র চক্রবর্তী এম্, এ, বি) এল বগুড়া । 

টে 
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) মোছিনীমোহন মৈত্রেয় শিববাঁটী, বগুড়া। 

, ব্রজন্ন্দর সাল্গ্য!ল সরস্বতী এম্, আর, এ, এস্, ঘোড়া মারা, রাজসাহী। 

8 ব্রজনাথ সান্যাল ডাক্তার, বড়বন্দর, দিনাজপুর। 

রাজেন্ত্রলাল আচার্য বি, এ, সবডেপুটা ম্য।জিষ্রেটু বগুড়] । 

বরদাকাস্ত রায় বিগ্যারত বি, এগ, উকীল দিনাজপুর । 

গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার, দিনাজপুব | 

ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল, এম্, এস্, বগুড়া । 

নবন্ুম্দর দস তহুশীলদীর, নওডাঁদ। পৌঠ, বঙ্গপুর । 

প্রভাসচন্ত্র সেন, বি, এল, উকীল বগুড়া। 
প্রমদারঞজন বকৃমী জমিদার, কুচবিহার। 
মাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল., উকীল দিনাপুর। 

রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল, উকীল পাবন|। 
শরৎকুমার দত্ত, গ্রাম বেলগাছ।, কুড়িগ্রাম পোঃ, রঙ্গপুর | 

ভারান্ুন্দর রায় গাইবান্ধ। পোঃ, রঙ্গপুর। 

রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বালুরঘাট, দিনা পুর। 
প্রিক্বনাথ দত্ত এম্) এ, বি, এল,, সিভিল ও দেসন জজ কুচবিহার। 

হেমচন্ত্র কুণ্ড$ বারছুয়ারী গোলা, পোঃ সেরপুর, বগুড়া। 
রাখালচন্দ্র চৌধুরী শ্রীযুক্ত কপান্গন্দর চৌধুরীর বাড়ী পোঃ দেরপুর, বগুড়া! । 
মহেন্দ্রনাথ সরকার বামুনীয়1, পোঃ গোমনাতী, রঙ্গপুর। 

ক্গীরোদচন্দ্র গঙ্গে(পাধ্যায় বি, এ পোঃ বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
হরেন্্নারায়ণ চৌধুরী বি, এল, সদর নায়েব আছেলকার, কুচবিহার। 

রাধিকামোহন.মুহ্গী জমিদার পোঃ লেরপুর, বগুড়া । 

হরিকিশোর মৈত্রেয় পোঃ সেরপুর) বগুড়া] । 

রজনীমোহন সান্নাল পোঃ সেরপুর,;বগুড়া। 

রাধেশচন্্র শেঠ বি, এল ৬ গন্বর্ববপুর, মালদহ। 

কিশোরীমোহন রায় কাকিনা, রঙগপুর। 

কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল., উকীল, ৫পাঃ গাইবান্ধা, রঙ পুর। 

নলিনীকাস্ত অধিকারী: বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
সম্ভীশচন্ত্র মেন বি, এল. উকীল, বগুড়া । | 
উমেশচজ্জ দাস মল জোতদার গোড়কমণ্ডপ, পোঃ নাওডাজা, রজপুর । 
সুরেজনাথ গজোপাধ্যায় লবরেজিষ্রার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট 

পোঃ ডোদার, রঙ্গপুর। 
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5১ শশিকিশোর চঙ্গদার বি, এল, নওগ।, রাজসাহী । 

তারকেশ্বর ভট্ট।চার্ধ্য এম্, এ, অধ্যাপক মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর । 
শ্টাম( প্রসাদ বকৃসী ফুলমতী, পোঃ নাওডাঙ্গ।, রঙ্গপুর। 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আগ্ঘনাথ ন্যয়ভূষণ পোঃ গৌরীপুর, ধুবড়ী আসাম। 

হরেন্দ্রচন্্র লাহিড়ী জমিৰার নীলফ|মারী, রগ পুর । 

জ্যোতীশচন্ত্র সান্ন্য/ল পুণিশ ইন্স্পে'র পোঃ বালুরঘ!ট, দিনাজপুর । 

স্থুশীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয় পুলিশ ইন্স্পে্।র গণেশতলা, দিনাজপুর । 

ব্রিলোক্যনথ ভ্টচার্য্য কাকিন1, রঙগপুর | 

বিনোদবিহারী রায় ডাক্তার পোঃ মালোপাড়।, রাজসাহী। 

চৌধুরী আমানতুল্যা আহাম্মদ জমিদ|র ও কুচবিহা'র ব্যবস্থাপক 

সভার সদস্ত পোঃ বড়মরীচা, কুচবিহার। 

মৌলবী মহান আমীর উদ্দীন খ। জোতদার ফরিদাবাদ, পোঃ শ্তামগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য মন্থনা বড়তরফ, পে: পীরগাছ!, রঙ্গপুর। 

রাইচরণ মজুমদ।র লব ইন্স্পেন্টার অব পুলিশ, লালমপিরহাট থানা, রঙ্গপুর। 

পার্বতীকান্ত দস গুপ্ত পুলিশ ইন্স্পোর পোঃ ব।লুরঘ।ট, দিনাজপুর । 

মনোরঞ্জন সরকার পটকাপাড়া, পোঃ হাতিবাদ্ধা, রঙ্গপুর। 

উপেন্্রনাথ সরকার উকীল, তুফাঁনগঞ্জ পোঃ কুচবিহার। 

জগদীশচন্দ্র মুন্তৌফী জমিদার গোবরাঁছড়। পোৌঃ, কুচবিহাঁর | 

রায়চৌধুরী মন্মেহন বকৃনী জমিদার অনারারী ম্যাঞিষ্রেট,, এ, ভি, পি 

কুচবহার । 
স্টামাকিশোর মুন্দী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া । 

প্রভাঁতচন্দ্র বাগচি সেরপুর পোঁঃ, বগুড়া । 

বীরেশ্বয় সেন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী স্থপারিপ্টেত্েণে, অব পুলিশ গোয়।ড়ী 
কৃষ্ণনগর, নদিয়!। 

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লবইন্স্পেক্ীর অব পুলিশ, ৬ রাজার দেউড়ী, ঢাকা । 
ক্রেশচন্ত্র সরকার জমিদার ৪২। ১ ল্যান্সভাউন রোড, কলিকাতা । 

হৃদয়বন্ধু মনুসদার সুপারিপ্টেণ্ডে্ট, কাঁকিনারাজ কাকিনা, রঙপুর |: 

কষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার ইংরেজাবাদ, মালদহ । 

নলিনীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় সহঃ বুকিং ক্লার্ক লালমণির হাট, রঙ্গপুর। 
তগীরথ চজ দাস মোক্তার গাইবান্ধা, রঙপুর। 
ভূয়ার উদ্দীন আহম্মদ পুটীম!রী, দীনহাটা, কুচবিহার। 
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কামিনী কুমার সরকার, ডিমলাঁকাছ!রী, ডিধলা) রঙ্গপুর | 
মুকুন্দ চন্দ্র দাস, পুটামারী. দীনহাট। কুগব্হার। 
কাঁলীকুমার ভট্টাচার্য ম্যানেজ।র মুস্তফী ষ্টেট, কুচবিহার | 

পণ্ডিত রামনাথ বিছ্যাভূষণ মালসের! পোষ্ট, রাজনাহী। 
শশিতৃষণ ঠ[কুর রাজগুরু, বরিয়! পাকুড়িয়! রাঙ্গনাহী। 

যতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী জমির ফতেপুর, ইটাকুমারী, পোষ্ট, 
রঙ্গপুর। 

নফরচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম। কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিন।জপুর । 

পণ্ডিত ভগবান চন্দ্র শিরোরত্র, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাঞ্জপুর | 

জগন্দ,লভ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর 
পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর । 

যছুনাথ মুখোপাধ্য।য় উদয়গ্রামা এ এ 

প্রবোধ চন্দ্র সরকার বি, এল. উকীল পাবন!। 

রূপেন্দ্র নারায়ণ রাঁয় ছেডযুন্পী গৌরীপুর রাজ, গৌরীপুর পোঃ, আনাম । 
চন্ত্রমোহন মজুমদার শিক্ষক গৌরীপুর পোঃ, আদাম। 
ভবেন্্র নারায়ণ বড়,য়া গৌরীপুর পোঃ, আসাম । 
হরকুমার গুহ ডাক্তার গৌরীপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর। 
নীলকাস্ত চট্রোপাধ্যার এম্, এ, বি, এল. ময়মনসিং । 
শ্রীলীব চন্দ্র লাহিড়ী: গৌরীপুর পোঃ, আসাম । 
আন্নচন্দ্র সেন গোয়ালপাড়। পোঃ আসাম । 

গঙ্জাচরণ সেন গোয়ালপাড়। পোঃ, আনাম । 

বিপিন বিহান্ী ঘে!ষ বি, এল, মালদহ। 

রমা প্রসাদ চন্দ বি, এ, ঘোড়ামার1 পৌঃ, রাজনাহী। 

প্রাণনাথ লাহিড়ী গাড়,দহ, ফুলকোচ। পোষ্ট, পাবন।। 
ভূপেন্দ্র নাথ বাগডী রায়পুর সি, পি। 

রজনীকান্ত সরকার মালঞচী রামবাড়ী পোঃ) রাঙ্ষসাহী। 

রাজচন্দ্র বন্মা সরকার গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা পোঃ রঙগপুর। 

মবকুমার লাহিড়ী শিক্ষক নিলফামারী স্কুল, নিলফামারী পোঃ রঙগপুর | 

সতীশচজ গোন্বামী মোক্তার নওগী!, রাজসাহী। 

গোপালচন্জ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল. উকীল, নিলফামারী পোঃ, রলপুর। 



পঞ্চম সাংবতসরিক কার্যবিবরণী । ২১ 

১৪০। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র ঠাকুর জমিদার রাজগুরু, বরিয়-প1কুড়িয়া, রাজমাহী। 
১৪১। ॥, তারকচন্দ্র মৈত্রেয় ইটালী, বরিয়-পাকুড়িয়া, রাঞ্জসাহী। 
১৪২। ১, নর্মমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, দিনাজপুর । 

১৪৩। ৮ নুধীরচন্ত্র সেন বি, এল, এ 
১৪৪। ১», যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল, এ 

১৪৫। ১, মধুস্দন রায় বি, এল, রী 

২৪৬।  », যোগেশচন্ত্র দত্ত বি, এল, এ 
১৪৭। )) সতীশচন্দ্র রায় বি, এল. এ 

১৪৮। ১, রামচন্দ্র সেন বি, এল, এ 

১৪৯। ১», অমুল্যদেব পাঠক বি, এল. এ 

১, হরিদাস পালিত ভোলাহাট পে।£, মালদহ। 

১৫১। ১১ গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী খাগড়াবাড়ী, চিলাহাটী পোঃ, রঙ্গপুর | 

১৫২। ১, করমতুল্য। চৌধুরী হাঙ্জারী শ্তামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর। 

১৫০ । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ্য তালিকা 

সাধারণ সভা--দ্বিতীয় শ্রেণী--রঙলপুর সদর। 

১। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
২1 ॥, রাঁসবিহারী ঘোষ মোক্তার ধাপ; রঙ্গপুর। 

৩। 75 মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধাপ, রঙ্গপুর । 

৪। ১১ শ্রীশগোবিন্দ সেন কটকীপাড়া, ধাপ, রঙ্গপুর। 

». পৃর্ণচন্ত্র নন্দী জমিদার, ধাপ, রঙ্গপুর। 

৬। ১,» রাধারমণ মজুমদার জমিদার, দেওয়ানবাড়ী রঙ্গপুর | 
শ। "» সতীশকমল সেন বি এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

৮) ১১ সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার সেনপাড়া, রঙ্গপুর। 

৯ (| ১১ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ. নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

১৯। ১, উপেন্দ্রনাথ সেন উকীল, রঙ্গপুর। 

১৯১। ' , রাধাকৃঞ্চ রায় উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
১১। ১, লালবিহারী গুহ ভাক্তকার মাহিগঞ্জ, রজপুর। 

১৩1 ১, সি্বেশ্বর সাহ! স্ুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট বি, গ্ি, টেক্নিক্যাল স্কুল, রঙ্গপুর। 

১৪। 9 মধুরানাথ দে মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

৫ 



২২. রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

১৫1 আধুক্ত অঙ্গরাগ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কেরানীপাড়, রঙ্গপুর। 
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২৫। 

২৩। 

২৭। 

২৮। 

২৯। 

৩৬৪ । 

৩১। 

৩২। 

৩৩ | 

৩৪। 

৩৫। 

৩৬। 

৩৭। 

৩৮। 

৩৯।. 

৪৩ । 

৪১ । 

৪২। 

৪৩। 

৪৪ | 

৪৫1 
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চণ্ডীচরণ রায়চৌধুরী বি, এল্, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর 
যাদব্চন্দ্র সেন মোক্ত।র, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

প্র।ণকৃঞ্ লাহিড়ী উকীপল নবাবগঞ্জ, রঙগগপুর । 

উমেশচন্ত্র চক্রবন্তী কবিরজ নবাবগঞ্জ, রলগপুর । 

সতীশচন্দ্র শিরোমণি শনিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গ পুর। 

কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেরাণীপাড়া, রঙ্গপুর। 

আুরেশচন্্র লাহিড়ী, মাহিগঞ্জ বঙলগপুর। 

রোহিশী কান্ত মৈত্রেয় ম্যানেজার ছে।ট দোকানষ্টেট, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর। 

রামকুমার ঘাস দেওয়ান ফতেপুর গ্রেট, মাহিগঞ্জ, রঙগপুর। 

প্রমথনাথ ভঙ্টাচাধ্য এল্ এম্, এস্ ভাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙগপুর। 

যোগেন্দ্রন্্র হালদার স্ুপারিপ্টেণ্ডেন্ট বামনডাজ।, ছোটতরফের 

কাছারী, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর। 

কালীনাথ চক্রবর্তী বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

কালীনাথ সরকার ধাপ, রঙ্গপুর | 

তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ পেসকার জজকোর্ট, রঙ্গপুর । 
অন্নদা প্রলম্ন মজুমদার বি, এল্। উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

জ্ঞানেন্্রচন্দ্র সেন গুণ ধাপ, বঙ্গপুর। 

বিধুমোহন ভট্টাচার্য্য নায়েবনাজীর জজকোর্ট রঙ্গপুর। 
কালিদাস চট্রেপাধ্যায়, ধাপ, রঙ্গপুর। 

দীননথ বাগছী বি, এল, উকীল, রজপুর। 

সারদাচরণ রায় জমিদার, রঙ্গপুর। 

মদনগেোপাল নিয়োগী জঙকো1ট, রঙ্গপুর। 

শ্রীচন্ত্র সেন গুপ্ত মুন্সেফ কোট? রঙজপুর । 

আগুতোধ মজুমদার বি, এল উকীল নবাবগঞ্জ, রলপুর। 
বিজ্য়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবাবগঞ্জ, রজগপুর | 

যোগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল. উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
নলিনীকাস্ত ঘোষ জজ আদালত, রলপুর। 

চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারলিস্ার, গোমস্তাপাঁড়া, রঙগপুর। 

যোগেশচন্দ্র দাস গু বি, এল, উ কীল, সেনপাড়া, রঙগপুর। 

কন্দপেশ্বর শুপ্ত কবিরত্ব কবিরাজ, নবাবগঞ্জ, রঙগপুর। 

». সুন্নী আব্দল গফুর, নবাবগঞ্জ, রঙপুর । 



৪৬। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকীলের বাঁস, রঙ্গপুর । 
৪৭ | 

৪৮ | 

৪৯। 

৫৪ । 

৫১ | 

৫২ 

৫৩। 

৫৪ 

৫৫। 

৫৬। 

৫৭। 1 
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গোপালচন্ত্র ধাস, মাহিগণ্জ, রঙ্গপুর | 

মেহেরুদ্দীন, প্রথম মুন্সেফ আদালত, রঙ্গপুর। 

কাজী মহাম্মদ সৈয়দ যুন্সীপাড়া, রঙগপুর । 
মহান্মদ এম্ম'ইল প্রথম মুন্সেফ আদালত, রঙগপুর | 

প্রিয়নাথ সেন, জজকোর্ট, রঙ্গপুর। 

ভবানী প্রপাদ দাদ, দ্বিতীয় মুন্সেফ মাদাগত, রঙ্গপুর | 

আব্হুল কাদের খন্দকার, জজ আদালত, রঙ্গপুর । 

আমজাদ হে।সেন খান, মুন্সীপাড়।, রঙ্গপুর | 

মহম্মদ হুরমতুলা।, ধাপ, র্লপুর। 

আশুতোষ মজুমদার, নায়েব মমিনপুর, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

ক্ষীরোদ প্রসাদ বনু, নবাবগঞ্জ, রঙগপুর | 

সাধারণ সভ্য--খি তীর শ্রেণী--ম:ফম্থল। 

২৩ 

১// শ্রীযুক্ত রাজা গ্রভাতচন্ত্র বড়,য়া ঝাহাছুর, গৌরীপুর রাঁজবাঁড়ী, গৌরীপুর পোঃ, 
ধুবড়ী, আসাম । 

অনারেবল রাজকুমার মহেত্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বাহাহুর, কাকিনীয়! রাজবাড়ী, 
কাকিন! পোঃ, রঙ্গপুর। 

| 

৩। 

১৩। 5) 

৯৪ | 
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মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদীর, অনরারী ম্যাজেস্ট্রেট, চেয়ারম্যান সদর 

লোকালবোর্ড কুণ্তী, সগ্যঃপুক্ষরিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙগপুর। 

দামোদর দত্ত চৌধুরী আটিঠ, আন্দুল পোঃ, হাবড়।। 
গোপালচন্দ্র দান ডাক্তার ব্দরগঞ্জ ডিদপেনসেরী, বদরগঞ্জ পোঃ, রঙগপুর। 

সারদামোহন রায় হরিদেবপুর পোঃ, ভায়! শ্যামপুর, রঙ্গপুর । 

বরদাপ্রনাদ মজুমদার ডাক্তার বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর। 

অন্নদাপ্রনাদ মজুমদার বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙগপুর | 

বসস্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর। 
হ্মচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার ববনপুর, গোবিন্দগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর। 

অবিনাশচন্দ্র ভ্ট।চার্যয দেওয়ান, শ্রীযুক্ত দেবেন্তরচন্ত্র রায়চৌধুরী মহাঁশর়ের ষ্েট,, 
অধোধ্যাপুর, শ্যামপুর পোঃ) রঙলগপুর। 

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নায়েব বোতলাগাড়ী কাছারী, সৈয়দপুর পোঃ 

কুমুধ্চজ সাক্কাল বেলপুকুর, দিলালপুর পো, রঙ্গপুর। 

রজক মহান্মঘ সরকার বেতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পো; রঙগপুর। 

রলপুর। 

বি 



২৪ রঙ্গপুর-সা হিত্য-পরিষদের 

১৫। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্ত্র সরকার ডাক্তার হরিপুর, পুর্ণনগর পোঁঃ, রঙ্গপুর। 
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৪€। 

গৌরগেোপাল চৌধুরী, জমিৰার কুঠিধাড়ী, সেরপুর পোঃ, বগুড়!। 
ছুর্গ'মোহন সাহা, জাঁমদার, সেরপুর, বগুড়া । 

স্থরেন্ত্রমোহন মৈন্রেয় সেরপুর পোঃ, বগুড়। । 

মাঁধবচন্ত্র ভৌমিক, দেওয়ান, সগ্ভঃপু্ষরিণী, শা'মপুর পোঃ, রঙ্গপুর | 

গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সদ)ঃপুষরিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর | 

নবন্বীপচন্দ্র দত্তচৌ ধুরী, মির্জাপুর গ্রাম, পোঃ দেউলপাড়া, রঙ্গপুর। 

সৌরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্য।য়, জমিদার, চন্দনপাট গ্রাম, শ্তামপুর পোঃ, রঙগপুর। 

বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দনপাট গ্রাম, শ্তাঙ্পুর পোঃ, রঙ্গপুর । 

থান্ মোজাঃফর হে।সেন চৌধুরী, জমিদার পালীচড়া, শ্টামপুর পোঃ, রঙ্গপুর | 
শরচ্ন্দ্র লাহিড়ী, সবরেজিষ্টার সুন্দরগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর । 

শশিভ্ষণ সরক।র হেড-্র্ক স্থন্দরগঞ্জ সবরেজস্বী, পোঃ সুন্দরগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
রমণীমোহন দত্ত সুন্দরগঞ্জ পোঠ, রঙ্গপুর । 

উপেক্দ্রনাথ বন, ডাক্তার, শ।ঘাট! পোঃ, রঙ্গপুর । 

কেদারনাথ ব/গড্ী, ম্যানেজার টেপামধ্যমতরফ, টেপ।মধুপুর পোঃ) রঙ্গপুর। 
আমিরউদ্দীন আহম্মদ উকীল মেখলিগঞ্জ পোঃ, কুচবিহার | 

অন্নদাচরণ ভট্টাচার্ধা উলীপুর থানা, উলীপুর পোঃ, রঙগপুর | 

লালমোহন রায়চৌধুরী, ঠ/চাইতার1 কাছারী, পোঃ মালা, বগুড়!। 

বিপিনচন্দ্র কাবারত্ব, পোঃ রার়কালী, বগুড়।। 

উপেন্দ্রনারার়ণ গোস্বামী ভট্টাচার্য, সস্তঃপু্ষরিণী, শ্ামপুর পোঃ, রঙ্গপুর। 

মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগে দীনহাট। পোঃ, কুচবিহার। 

আবার রছিম সরকার গ্রাম সেরপুর। বেতগাড়ী, রঙ্গপুর | 

বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার ভূতছাড়া, ভূতছাড়! পোঃ, রঙ্গপুর। 

মোহিনীমোহন লাহিড়ী. জমিদার নলডাঙগ। পো ঃ, রজপুর । 

ইয়ানতুল্া। সরকার €পোঃ কিসামত ফতেমামুদ, ভায়। হলদীবাড়ী 
এন্, বি, এস্, রেলওয়ে । 

কুরেন্্রমোহন সঙ্দীর ভাটপাড়া! গোপালপুর, তুলসীধাট পোঃ, রঙগপুর। 

কুমার শরৎকুম!র রায় এম্, এ, পোঃ দয়ারামপুর রাজবাড়ী, রাজসাহী। 
নরেজ্জনাথ সরকার, হল্ছলিয়! পো, ভায়। ডোমার, রঙগপুর। 
আফকবক় হোসেন আহম্মদ, গ্রাম নোহালী, পোঃ তুষস্তাগার, রঙ্গপুর। 
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৪৬। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সরকার ্টশনম1ষ্টার সরূপেটা পোঃ ভবানীপুর, কামরূপ, 
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আসাম। 

পদ্মনাথ দ্বাস, মাথাভাঙ্গ। বোডিং মীথাভীঙ্গা পোঃ, কুচবিহার। 

দেবা প্রসাদ সরকার,নওদ[বস, বড়মরিচা পোঃ, কুচবিহার। 

সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩*নং হি ঘে!ষের স্ীট, ঝামাপুকুর, কলিকাতা । 
কেদারনাথ সরকারু, রাঞ্গণ বোডিং, কোচবিহার । 

দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, কাকিন! পোঃ, রঙ্গপুর | 

কুমুদবিহারী রায়, জমিদার দমদম1, পাঁচবিবি পোঃ, বগুড়া। 

দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবন্তী বি, এল. দেওয়ান গৌরীপুররাজ, গৌরীপুর পোঃ, 

ধুবড়ী, আসাম 

সতীশচন্ত্র ভট্রচার্ধয উকিল, নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর। 

রজনীকান্ত চক্রবস্তাঁ, সহকারা শিক্ষক, মালদহ জেঙাস্কুল, পোঃ মুক দূমপুর, 

মালদহ । 
শ্রীকান্ত সরকার, সাং রামচন্দ্রপুর, তুলসীঘাট পোঃ, রঙগপুর | 

চন্দ্রকান্ত ভষ্টচার্য্য, ভাটপাড়া, রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর । 

রজনীচন্ত্র সান্নয।ল, বেহপুকুরহা!জারী, দিলালপুর পোঃ) রঙপুর। 

রাঁয় বৈকুগঘনাথ সেন বি, এল. বাঁহাছর জমিদার ঈসয়দাবাদ পোঃ, মুশদাবাদ। 
বৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কীত্তিচন্ত্র চট্টেপাদ্যায়ের বাড়ী ভাগলপুর। 

মৌলিবী মহাম্মদ আব্দ,ল হালিম আরব্য ও পারস্তাধ্য।পক 
জেঙ্কিম্ন বিদ্যালয়, কুচবিহার। 

চন্দ্রনাথ পোন্দার কবিরাজ গিদালদহ পোঃ, কুচবিহার। 

অনঙ্গমোহন সরকার গোড়কমণ্ডপ, পোঃ নাওভাঙ্গ।, রঙ্গপুর। 

পণ্ডিত যোগেন্দ্রচ্দ্র বিদ্য/ভুষণ শিমুলজানী গ্রাম, বগলা পে(ঃ, ময়মনসিংহ । 

রমনীমোঠহন সরকার, কঞ্চিপড়া, পোঃ ভবানীগঞ্জ. রঙ্গপুর ৷ 

ক্ষেত্রনাথ আচার্য্য কবিরাজ, বালুয়া পোষ্ট, রঙগপুর। 

শত়ুচন্্র তট্টাচার্ধা মযুর্কেদবিশারদ নাওড|ল! পোঃ, রঙ্গপুর। 
সারদা প্রসাদ দাস তহসীলদার গ্রাম ফুলমতী পোঃ, নাওডাঙগ।। 

নবীনচন্ত্র সরকার পণ্ডি কালীগঞ্জ, তবানীগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর | 

কুষায় অমীন্দ্রনারার়ণ, কুচবিছার। 

পণ্ডিত সারদচন্্র কবিভূষণ দিনাঞ্পুর রাজবাড়ী, দিনাঞপুর | 

গোবিন্দকেলী মুদ্দী জমার নলড।জা। পোঃ, রঙগপুর । 

১৯ 



২৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

৭৪1 শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সান্ন্যাল নায়েব রাণাপুকুর কাছারী শ্ামপুর, রঙ্গপুর। 

৭৫| ১, সুধীন্দ্রনাথ সেন ৩১ গ্রসন্নকুম।র ঠাকুর স্রীট, কলিকাতা । 

, ম্হীক্্র নারায়ণ দাস পুটীমারী, দীনহাটা পোঃ কুচবিহার। 

৭1  ,, হরিমোহন সাউ্দ পুটীমারী, দ্বীনহাট। পোঃ, কুচবিহার । 

৭৮| ১, প্রমথনাথ মৈত্র ফেটগ্রাম, মান্দা! পোষ্ট, রাজসাহী ] 

৭৯। ,» রমনীমোহন চৌধুরী জমিদার মৃজাপুর, দেউলপাড়। পোষ্ট রঙ্গপুর । 

৮*। +, কালীকুমার ভট্রাচার্যা ডাক্তার কাকিনা পোষ্ট, রঙ্গপুর ৷ 

৮১। ১, রঞ্জনীকান্ত চক্রবস্তী শিক্ষক গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম। 

৮২। ১, হরিশ্চন্দ্র মণ্ডল পুটামারী, দীনহাট। পোষ্ট, কুচবিহাঁর ( 

৮৩। ,, কুমুদকাস্ত অধিকারী পুটামারী দীনহাট! পোষ্ট, কুচবিহা'র। 

», মথুরানাথ রায় নায়েব ফুলবাড়ী কাছারী নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর। 
৮৫। ১) যতীন্দ্রমোহন রায় শিক্ষক গৌরীপুর বিদ্ভালয় গৌরীপুর পোঃ আদাম। 

৮৬। ১, রাজেন্দ্র মোহন রায় জমিদার রায়কালী পোষ্ট, বগুড়।। 

৮৭। ১ উদয়চন্ত্র বড় কাকতি গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম । 

৮৮। ১», মথুরামোহন বরুয়। গৌহাটা পোষ্ট, আসাম । 

৭৬৩। 

৮৪। 

৮৯। » বিষুওপ্রসাদ শ্ম। দলই কামাথাাপাহাড়, গৌহাটা পোষ্ট, আসাম । 

৯*। » কামাথ্য। নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ্রেসন মাষ্টার গিতালদহ পোষ্ট, কুচবিহার। 
১ । 

৯২। * পণ্ডিত এককড়ি স্থৃতিতীর্থ চন্দনপাট, শ্তামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর। 
৯৩। ». অমুতভূষণ অধিকারী বি, এ শিক্ষক, গৌরীপুর পোষ্ট, আস।ম। 
৯১। » কামাখ্য। প্রসাদ মজুমদার নায়ে মজুমদার কাছারী উদপপিপুর পোষ্ট, রঙলগপুর ৷ 

৯৫। » চন্দ্রকিশোর দাস শিমুলবাড়ী, মিরগঞ্জহাট পোষ্ট, রলপুর। 
৯৬| » শরচ্ন্্র রায় বি, এল উকীণ নিলফামারী, রঙ্গপুর। 
৯৭ *« শশিশেখর মৈত্র তাণন্দ পো, রাজসাহী। 

৯৮। 5 গোণকচস্ত্র দত্ত জোতদার বেলপুকুর হাজারী, শ্তামগঞ্জ রঙ্গপুর। 
৯৯. ৮ পুর্ণচন্দ্র দত্ত এর এর রী এ 

১০*। ৮ বছির উদ্দীন চৌধুরী চড়াইথোল।, দরওয়ানী পোষ্ট রঙপুর। 
১০১। ০ রজনীকান্ত সরকার বি, এল.উকীপণ নিলফামারী পোঃ রঙ্গপুর। 

১৯২। ০ কুপ্রলাল চক্রবত্তী কবিরাদ্দ নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর। 

১৩৩। ১, যশো উদ্দীন সরকার বেলপুকুর শ্তামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর । 

১৪1 ১১» গ্রামথভূষণ বাগচী নিলফামারী পোষ্ট, রঙগপুর। 
৯০৫। ১, রাধিকাচরণ দাস তালুকদার, বগুলাগাড়ী, শ্য।মগঞ্জ পো, রঙ্গপুর। 
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১০৬। শ্রীযুক্ত আদিত্য চন্দ্র চৌধুরী প্রধান শিক্ষক বেলপুকুর শ্রামগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
১০৭| ১), হেমচন্ত্র সান্ন্যাল জমিদার বেলপুকু ৭ তব এ 

১৭৮ ১, রাখালচন্ত্র দিংহ সব আসিগেষ্ট সার্জন) সৈয়দপুর পোঃ রঙগপুর। 

১০৯। »» হবিমৌহন বন্দোপাঁধীস়্ ছেসনমাষ্টার দওয়ানী পোঃ রঙ্গপুব। 

১১৪। ,১ মধুহ্দরন চঙ্গদার, বলিহার পোঃ. রঙ্গপুর। 

১১১। ১১ আনন্দলাল চৌধুরী জমিদার, রায় গালা, বগুড়া। 

১১২। ১, জগচ্চন্ত্র পাল ডাক্তার নিলফামারী পো, ঙ্গপুর। 

১১৩। ১) তিলকটাদ ওমওয়াল হাঁজারী, হ!মগণ্জ পোষ্ট, রঙগপুর। 

১১৪। শিশুকুমার সমাদ্দার হাজারী বিগ্ভালয় এ এ 

১১৫। ১, তারিণীকান্ত ভট্রাচার্যা বেলপুকুর এ এ 
)৯৬। ১, প্রেমর্টাদ ওসওয়াল হাঙ্জারী এ এ 

১১৭। ১, হেমন্ত কুমার মুস্তফী গছাহার, সৈয়দপুর পোষ্ট এ 

১১৮। ১ রমেশ চন্দ্র চৌধুরী পলাশবাড়ী, রী 
১১৯। ১, হরেন্ত্রনীরায়ণ সবকার, কাকিনা, এ এ 

১২০ | ১, ছখিউদ্দীন আহাম্মদ দেড় আনী বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর। 

১২১। ১, ভঙ্জেতুলা। সরক!র শিক্ষক ছইল বিস্তালয় এ 

১২২। ,। নহর উদ্দীন সরকার হাজাবী, এ ত্র 

১২৩। ১ ভোলানাথ দাঁদ শিক্ষক চাপর! সরঞ্রমী বিদ্যালয় এ এ 

১২৪। ১, হরনাথ দাস কামিয়াল খাতা, দরয়ানী পোষ্ট এ এ 

১২৫। ১, লক্ষমীনারাপণ রা কবিভূষণ, কাকিন! পোঃ, রঙ্গপুর 

,, অনিকুদ্দীন চৌধুরী বেলপুকুর, সৈয়দপুর পোঃ, এ 

» জামাল উদ্দীন সরকার ঝাড়,ষা বেলপকুর, শ্টমগঞ্জ পো, এ 
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«দো পরিশিষ্ট ৰ 

অভিনন্দন । 
সাহিত্যিকবর-_ 

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল 
বঙ্গীয়-দাহিতা-পরিষদের সথযোগ। সভাপতি মহাশয়ের কর কমলে, 

রঙগপুর-শাখ!, সাগ্তা-পরিষদের  * 

প্রীতি-উপহার | 
মহাত্মন! রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের শুভ পঞ্চম বর্ষকে বিশেষরূপে শ্মরণীয় করিবার 

অভি প্রায়েই আপনার রনপুরে গুভাগমন হইয়াছে ! যে বিশাল পরিষন্তরু ক্রেমে ক্রমে সমগ্র 

বঙ্গের, এমন কি সমগ্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শাখা প্রশাখ। বিস্তার 

পূর্বক এক অতি স্থুরমা স্নিগ্ধ ছাক্সাঁপথ নির্খাণ করিয়া প্রকৃত জতীয়তাকে নিঃশনে ও নিক্ুপ- 

দ্রবে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়। দিতে প্রস্তুত হইতেছে তাহারই মূলকাঁগুরূপে আপনি এক্ষণে 

বিধাতৃনির্দেশে বিরাঁজ করিতেছেন। আপনার অতাডুত গ্রকর্ষণী-শক্তি হবার পরিষদের সমস্ত 

শাখ। গ্রশাখাই পরিপুষ্ট। 
এই সকল প্রবর্ধম[ন শাখা! প্রশাখার মধো রর্দপুব সাহিতা-পরিষৎ আদিতে স্থান লাভ 

করিয়া চিরকৃার্থ এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আপনার নিকটে এই ভক্তি ও প্রীতিপুর্ণ 
বাক্যপুস্পোপহার প্রদান করিতেছেন। 

বঙ্গের প্রধানতম ধর্্মাধিকরণে বলিয় গায়ের তুলাদণ্ড হন্তে আপনি রাজ! ও গ্রজ! উভয়ের 

নিকটে যেরূপ সমদর্শিতা! প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আপনার খ্যাতিরশ্মি ভুবন-ব্যাপ্ ও 
আপনাকে চিরপুদ্য করিয়াছে। 

বঙ্গভারহীর মঙ্গশোভা বদ্ধনার্থ আপনার অমান্থষিক চেষ্টা অমরকবি বিস্তাপতির 

ভক্তিগাথার সম্যক্ উদ্ধারে পরিস্ফূট হইয়া, যথার্থই আপনাকে ভগবতী সারদার চিরচরণাশ্রিত 
করিয়। রাখিয়াছে। 

ধর্মাধিকরণ হইতে অবতরণের অনতিবিলম্ঘ পরেই বঙ্গদেশে অনুঠিত সারস্ত মহাবতের 

হোতৃকপে আপনি ভারতীয় বিভিন্ন-ভ।ষ|-ভাষীদিগের পরম্পরের মধ্যে ভাষা ও তাব 
বিনিময়ের প্রকট পন্থা ইঙ্গিত করিয়া অসাধারণ উপ্তাবনী শক্তির পরিচয়সহ জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি 
কারয়াছেন। 

জাপনার গার ভারতীর ভাবপ্রবণ ভল আজ যেস্থানে উপস্থিত হইক়াছেন, তাহার 
স।হিত্য'সম্পৰ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অক্ল।স্ত চেষ্টার ফলে সংগৃহীত শত শত কীটদই জীর্ণ 

পুখির পত্রে পত্রে অমর কবিগণের নীরব কণম্বরে অতিব্যক্ত হইতেছে। এই স্থানেই এ 

অদূরবর্তিনী বন্ধমলিল! ধর্ধটভীয়ে বিয়া খিগ কদললোচন চণ্ডিকার বিজয়গাথায় অরণ্যানী 
২ 



৩৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিঘদের 

মুখরিত করিয়াছিলেন; আবার জননী মীন।মতীর নিকটে নির্বাণজ্ঞান প্রাপ্ত রাঁজাধিরাজ 

গোপীচন্ত্র সন্নাস গ্রহণ পূর্বক এই স্থান হইতেই সুদুর মহা রাষ্ট্রদেশ পর্যন্ত পু্িত হইযা- 

ছিলেন। ভুবন প্রসিদ্ধ ভ্রান্ত চন্দ্রের কলিত-কলঙ্ক ক্ষালনের কীলক স্বরূপ বহুদূর বিস্তৃত 

প্রাদাদাবলীর বিন্ময়োৎপাদনকারী ভগ্রাবশেষ, শেষ হিন্দুনরপাল নীলাঘ্বরের অন্বর-ুম্বী প্রস্তর 

নির্মিত দপরিখ গড়, প্রথম ইন্সাম প্রতিষ্ঠাতা সাহ ইম্মাইলের সমাধিক্ষেত্র সমস্তই এই স্থানে 

আজিও অতীত ইতিহাদের পৃষ্ঠ। উজ্জল করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 

এই চিরশস্ত শুর্ণ পলা শ্তামতরুচ্ছ'য়-কুন্তল। সুমধুর পিকবরভাষিণী ভূমি পর্ব তত্বানেষী 

মাত্রেরই অনুকূল ! সাহিতা-পরিষদের শাখা এপ একটি অনুকূল ক্ষেত্রের উপরে বিস্তৃত 

হইয়। আপনার সহানুভূতি লাভ করিলে, নিত্য নূতন ফল-প্রস্থ হইবে। কেবল রাজধানীর 
রম্য-নিকেতনে আবদ্ধ না থাকিয়।, পরিষদের পল্লীবাস যে নান! কারণে প্রশস্ত হইয়! উঠিয়াছে, 

আপনিও তাঁহ! অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই কারণেই এই পল্লী পরিষদের প্রতি 

অনুরক্ত হইয়।, আপনি ইহার পালনে সর্বদ] নিষুক্ত থাঁকিষেন, ইহাই আমাদিগের শ্রঁকাস্তিক 

গ্রার্থনা। 

আপনার অবসরকাপ ভগবৎ-কৃপায় সুদীর্ঘ হইয়া, এই মহত ব্রত উদযাপনে নিয়েজিত 
থাকুক। ইতি। | 

ক।ধযালয়,_- বঙ্গীয়-সাহিত্য-প।রষত্রঙ্গপুর-শাখার প্রতিভূরূপে 
রঙ্গপুর) ২২শে চৈত্র, বংশবদ-_ 

১৩১৬ বঙ্গাবব। শ্রীন্রেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী 
সম্পাদক । 

“ঘ” পরিশিষ্ট । 
১৩১৭ বঙগাবের জন্ত 

বেলপুকুর পলীসাহিত্য পরিষদের কর্মচাঠিগণ। 

প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
শুযু্ধ স্থরেন্্চন্ত্র রা চৌধুরী জমিদার ও রঙ্গপুর স।ছিত্য-পরিষদের সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত কাঁমিনীকুমার লাহড়ী জমিদার-_ সভাপতি । 
শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সান্ভাল জমিদার । 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রুষ্ণচরণ কাঁব্যতীর্ঘ। সহকারী সভাপতিত্রয় | 
শীযুক্ত রামগেবিনা সমাজদার। 
শ্রীযুক্ত বসস্তকুম!র লাছিড়ী-_ সম্পাদক। 
শ্রীযুক্ত রজনী চন্দ্র সান্তাণ জমিদার । 
যুক্ত বশিরউদ্দীন চৌধুরী ডাক্তার। সহকারী সম্পাদকদয় 
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পঞ্চম বর্ধের কার্য (ববরণ। ৪, 

(ঝ) পরিশিষফ। 
১৩১৬ বঙ্গাব। 

বিশেষ তহবিলের আয়-বায় বিবরণ । 

আয় ব। য়" শর 

প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের মূল সভায় ইরসাল ৮১৭৫২ 
নিকট াদা আদায় ৫১৭1/৩ শাথা সভার প্রাপা 

প্রবেশিকা আদায় --৫৩২ কমিপন প্রতিটাকায় ॥০ হিসাবে--২৮৫৩/০ 

আগার মূল সভায় টাকা পাঠানের 

ডাকমাশুল দেনা -_---শীা১৪০ 

৪৬১৮৬/৪ 

বিতং 

আয়. শাহণ ০1৮৩ 

ব্যয় ৪৬১ ৮/ ৩ 

১৬৮1৩/০ 

মন্ুত----+ হা ওলা ত---- শ 

নগদ তছবিল সাধারণ তহবিলে 

জিঃ শধুক নুরেজ্চন্ রায় হাওলাত দেন1----৮ ৫1৬ 
২৩৬ চৌধুয়ী সম্পাদক 



র্ঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

১৩১৬ বঙ্গাব 

সাধারণ তহবিলের আয় ব্যয়ের বিবরণ । 

৪২ 

আল -__. 
দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট মাসিক 
টাদা আদার ৩০৭. 

ভিঃ পিঃ কমিশন আদায়-_--_৪৪/০ 
পত্রিকার নগদমূল্য আদায়-_-৪৯৮%৩/০ 

বগুড়া সেরপুর 

ইতিবৃত্ব গ্রকাশের তহবিল-__১৬%০ 

বাধিক অধিবেশনের 

সাহাধা আদায়--_--. ২১০ 
সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের নানাস্থানে 

যাতয়াতের ব্যয় আদাঁয়___৮১২ 

চণ্ডিক! বিজয় প্রকাশের তহবিল ২৭৫২ 

গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশে 
তহবিল-_-__ 

কাশীচন্দ্র বৃত্তি তহবিল____-৬*২ 
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সন্মিপনের 

তহবিল 
আহ্িকাচার তত্বাবশিষ্ট 

প্রকাশের তহবিল-্-------২৫২ 
হাওলাত আদায় রাজা মহিমারগন 

স্বতি সিতি---------৬৮২ 

সম্পাদকের নিকট হাওলাত গ্রহণ-২০৫৪/৬ 
প্রথমশ্রেণীর সভ্যগণের নিকট টাঁদা 

৫১৭:৮%* ও প্রবেশিক1 ৫৩২ টাক? মোট 

৫০. 

_শাি১২৮ 

০৫৭1% কমিশন প্রতিটাকায়॥* হিঃ-_-২৮৫১/০ 

হাওলাত গ্রহণ বিশেষ তহবিল-_-১৫।%৬ 

১৬৬৪।৬/৩ 

আমর 

ব্যয়.-__+-_-- 
পত্রিক! প্রকাশের বায় -___--_-৫৩৩১/০ 
বগুড়া সেরপুর ইতিবৃত্ত 
প্রকাশের ব্যয় 

বাধিক অধিবেশনের ব্যয়-___-৬০৪/০ 

নানাস্থানে সম্পাদক এবং সহকারী 

সম্পাদকের যাতায়াত ব্যয়---৮৬ৎ 

বিজন্ব প্রকাশের ব্যন--২১১।৬/৬ 

গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশের বায়-_-২৫1/০ 

কাশীচন্ত্র বৃদ্তির বায় --/* 

বাজে বায় আসবাব খরিদ ১০৩ 

উত্তরবঙ্গ সাহ্িতা সম্মিলন বায় 

বগুড়া এবং গৌরীপুর-__-:---১০৯%৬ 
চিত্র সংগ্রহের ব্যয়--_-_---- ২1৮৬ 

আহ্বিকাচার তন্থাবশিষ্ট প্রকাশের ব্যয়-৩।* 

স্পা) ৭1৩ 

দপ্তর সরঞ্জামি ব্যয় __-১৬০/৯ 

গ্রশ্থাগারের বায়------+- সপ ২৭]০ 

কাকিনার রাজপুরফার তহবিলের ব্যয়-/০ 

বেতন খরচ ---- ৫২২. 

মুদ্রণ বায়__+--__ --৭৫২ 

ভাড়াদি বায়____------১৬৬/০ 

ডাকশাশুল বায়-__---১৪৭।৬ 

হাওলাত দেন! রাজ! মহিমারঞ্জন 

মেমোরিয়াল মমিতি--_-৬৮০ 

হাওলাত শোধ সম্পাদ ক-২০৫//৬ 
2 আরারাররাররহাররাটী ররর 

১৬৬৪ ৬/ 

বিতং 

১৬৬৩৪।৬/০ 

ব্যয় শা১৬৬৪1৩/৩ 

ঃ চা 
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চে 

বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষৎ। 
রঙ্গপুর শাখ। সভার ষষ্ঠ বর্ষের কার্য বিবরণ । 

১৩১৭ বঙ্গ । 

পঞ্চম সাম্বতসরিক অধিবেশন, 

স্থান সভার কাঁ্্যালধ, রগগপুর ধর্মীনভ। গৃহ | 

২৪ আষাঢ় (১৩১৭ )৮ জুল।ই (১৯১০) শুক্রবার অপরাহ ৩ ঘটিকা । 

উপস্থিতি। 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শক এম্ এ, বি, এল. সভাপতি । 
মহামহোপাধ)য় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তকররত সভার স্থায়ী সভাপতি । 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রদন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি । 

শীধুক্ত রায় শরচ্তন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এলও শীধুক্ত কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ব 

প্রাজ্ঞ, দিনাজপুর 

অনারেবল, খান্ মৌলবী 

তসলিম উদ্দীন আহম্মদ বাহাদুর 

অন্নদা প্রসাদ সেন জমিদার 

মণীন্দ্রচন্্র রায় চৌধুরী জমিদা? 

মৃত্াঞ্জয় রায় চৌধুর। জমিদার 

পূরণচন্্র রায় চৌধুরী জমিদার 
যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জ।মদার 
হরিদ|স মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল 

ম্যানেজার তাজছাট-রাজ 

কুষ্ণগোবিন্দ চাকী ম্যানেজার মন্থন! 

লোকনাথ দত্ত ম্যানেজার 

বামনডাঙ্গা বড় তরফ 

দীননাথ বাগ.চি ম্যানেজার 

বামন ভাঙ্গা! ছোট তরফ 

ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত 

এল, এম্ এস্, বগুড়! 

ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য 
এল. এম এস্ 

9১ 

2 

55 

কবিরাজ উমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 

গিরীশচন্দ্র দাস ডেপুটাম্যাজিষ্টেটু 
রঙ্গপুর 

কবিরাজ শরচ্চন্ত্র লাহিড়ী 

বিছ্যাবিনোদ আযুস্তবব বিশারদ 

বসন্থকুমার লাহিড়ী সম্পাদক 

বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ 

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ 
সুরেন্দ্র রাঁয় চৌধুরী জমিদার 

সম্পাদক 

গঙ্গানাথ রায় অবদর প্রাপ্ত ডেপুটা 
ম্যাজিষ্ট্রেট রঙগপুর 

শশিভুষণ দত্ত অবসর প্রাপ্ত এ 
উম্েশচন্ত্র গুপ্ত বি এল. 

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল. 

নীলফামারী 

সতীশ্চন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য বি, এল. এ 

বরদাকাস্ত রায় বিগ্ভারত্ব বি, এল. 

দিনাজপুর 

শরচ্চন্্র রাঁয় বি, এল, নীলফামারী 



২. রঞ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

শ্রীযুক্ত যোগেশ্চন্ত্র মুমদার বি, এল, শ্রীুক্ত হরগোপাঁল দাস কু সহকারী 
সতীশকমল পেন বি, এল. » পত্রিক! সম্পাদক 

১ বিধুরঞ্রন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থা্দিরক্ষক 

উদয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
/» অতুলচন্ত্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, 

সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার 
)) |] ০ 

পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, রাঁসবিহারী ঘোষ এ 
পত্রিকা সম্পাদক রক্ষাচন্ত্র লাহিড়ী প্র 

» ললিতমোহন গোস্বামী কাবা-ব্যাকরণ- পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিছ্যালস্কার 

পুরাণতীর্থ সহকারী পত্রিকা সম্পাদক সহকারী সম্পাদক 

এই অধিবেশনে রঙ্গপুরের সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। 

তাহাদের মধ্যে গ্রধান প্রধান কয়েকটির নাম মাত্র উল্লিখিত হইল । 
কলিকাতা হইতে বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের 

শুভাগমন হইয়াছিল, 

শীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম. এ, বি, এল 
॥, হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্র এম, এ, বি, এল. এটন্নী-এট্-ল। 
,, পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বন্থ্ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ বিশ্বকোষ সম্পাদ ক। 

» অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় «ম, এ, জাতীয়-শিক্ষ।-পরিষং 

» অধাঁপক বিনয়ভূষণ সরকার এম, এ, ৰ 

প্রারস্তিক নঙ্গীত অস্তে এই সভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত ধাদবেশ্বর 

তর্করত্ব মহাশয় বিভি্নস্থান হইতে সমাগত সাহিতিক এবং মূলসভার প্রতিনিধিগণকে 
নিয়োক্তরূপে অভ্যর্থন। করিলেন। তিনি বলিলেন যে এই সাহিত্যিক বজ্জে আহুত 

মহোদয়দিগকে অর্ধা প্রদানের ভার তাহার উপর পড়িয়াছে। তিনি দুর্ব। তওুলকণা দ্বার! অর্থ্য 

স।জাইয় সাহিত্যিকগণের উদ্দেশ্তে প্রদ্দান করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। ত্রাঙ্গণের ইহা! 
অপেক্ষা আর অধিক কিছু দবার সামর্থ্যও নাই। আস্তরিকতা মিশ্রিত এই সামান্ত অর্থ 

লইয়াই ভাবগ্রাহী সাহিত্যিকবৃন্দ সন্ধষ্ট হ্টবেন। ক্ষুদ্র রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ আর কি দিয়াই 

॥ বা তাহাদিগকে সংবর্ধনা করিবেন। বহুকষ্ট সঞ্চিত অতীতের অলস্ত নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন 

পুঁথি, মুদ্রা ও মূত্তিগুলি সাহিতাকদিগের নিকটে নিবেদন করিয়া দিয়া তিনি তাহাদের প্রসাদ 

লাভ করিবেন বলিয়া আশাম্িত হইয়া আছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দারা কেবল 

বঙ্গের নছে, সমগ্র জগতের উপকার হইয়াছে । তাহার কপায় বহু প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধৃত হুইয়!ছে, 

অতীত ইতিহাস জনসমাজ জানিতে পারিয়াছে, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় 
সভ্য জগৎ প্রাপ্ত হইয়া চমতকৃত হইয়াছে । ইতিহাস আলোচনা সভ্যজাতি মাত্রেরই উন্নতির 
মূল। তাহার প্রবর্তক হইয়াছেন বপিয়া পরিষদের এত গৌয়ব। আমাদিগের অতীত কালের 



ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্যবিবরণী । ৩ 

ইতিহাস নাই । এ পর্য্যন্ত সংগ্রহের চেষ্টাও অধিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন 

বভ নিদর্শন সংগ্রহ পূর্বক ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস পরিষদই করিতেছেন। ভারতে 
এতিহািক উপকরণের অভাব নাই-_তত্বান্ুসন্ধায়ীরই অভাব। আমাদের পথপার্খে কত 

ধতিহাসিক উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষি্ড রহিয়াছে, উড়িষ্যা ভ্রমণকালে তাহ!র পরিচয় প্রাপ্ত 

হইয়াছি। বর্ষে বর্ষে আপনারা আমাদিগের যত্রসংগৃহীত উপাদানগুলি দেখিয়া 

তাহার মূল্য নিরূপণ পূর্বক আমা'দগকে নানারূপে উৎসাহিত 'ও অনুপ্রাণিত করিয়া যান, ইহা 

অপেক্ষ। আনন্দের বিষয় আর কি আছে? আপনাদ্দিগের এই উপকারের প্রতিদান দিবার মত 

আমাদের শক্তি কোথায়? ইহার পরে বস্তা মুলসভার গ্রতিনিধিগণের ও অগ্তান্ত স্থানের 

সাহিত্যিকবুন্দের পরিচয় প্রদ্।নপুর্ব্বক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দত্রনাথ চৌধুরী শরীক মহোদয়কে পঞ্চম 

সাম্ংসরিক অধিবেশনের মভাপতিত্ব গ্রহণ জন্ত প্রস্তাব করিয়া! আপন বক্তবা শেষ করিলেন। 

রঙ্গপুর টেপার ভূম্যধকারী শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক এই প্রস্তাব 
সমর্থিত হইলে তাহা সর্বসন্মতিতে গৃহীত হইল। 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্বক তাহার গবেষণা পূর্ণ 

অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভ।ষণটি রজপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চমভাগ ১ম 

খ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 

অভিভাষণ পাঠাস্তে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্ত্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে তিনি পঞ্চম 
মান্ংসরিক কার্ধাবিবরণ পাঠার্থ আহ্বান করিলেন। সম্পাদক মহাশয় কার্যাবিবরণ পাঠ 

করিলে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত মহাশয় এ কার্ধ্যবিবরণ গ্রহণার্থ প্রস্তাব উথাঁপনপৃর্বক 

বপিলেন যে, লুযোগা সম্পাদক মহাশয় অগ্ এই সভায় বিগত বর্ষের যে কাধ্যবিবরণ পাঠ 
করিলেন, তন্বারা সভার কার্ধাকরী শক্তির পরিচয় সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে । এই সভা যেরূপ 

উৎসাহের সহিত কর্ম করিতেছে, তাহাতে আশ! হয় উত্তরবঙ্গের নাম ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া 

উঠিবে। ইহার সর্বতোষুখী দৃষ্টি যেরূপ প্রতিছাদিক নিদর্শনাদি সংগ্রহে পতিত 
হইয়াছে, তন্রপ তাহাদের সঙ্কলনাদির নিমিত্ত অর্থনংগ্রহের প্রতিও উদাসীন ছিল না) 

এমন কি ডিস্বীক্ট বোর্ড হইতেও সাহাধ্য গ্রহণপুর্বক রঙ্গপূর ইতিহাস মুদ্রণের সুচনা 
করিয়াছে । আবার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াই সভা ক্ষান্ত হয় নাই, গভর্ণমেণ্টের মধ্যবর্তিতায 

উচ্চ ও নিম্ন বিদ্যালয় সমূহে তাহাদের প্রচার কল্পেও চেষ্টা করিতেছে । এরূপ উজ্জ্বল 

কার্ধযবিবরণ গৃহীত হওয়ার পক্ষে প্রস্তাব করিতে উঠি আমিও অপার আনন্দের অংশী 

হইলাম। | 

শ্ীযুক্ত পযারীশক্কর দাসণ্ড মহাশয় সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহ! সর্বসন্মতিতে 
পরিগৃহীত হইল । এই কার্ধ্বিবরণ রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চমভাগ ১ম সংখা 

পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়! সভাগণ মধো বিতরিত হইয়াছে । 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

নিয়লিখিত ব্ক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্বাচিত হইলেন,_- 
সতোর নাম-_ প্রস্তাবক-_. সমর্থক-_. 

১। শ্রীযুক্ত মধুস্থদন রায় বি, এল্ দিনাজপুর গ্ীযোগীন্দ্রন্ত্র চক্রবর্তী শ্রীবরদা কান্ত রায় বিগ্ভার। 
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যতীন্ত্রমোহন সেন বি, এল. » 

লালনচন্দ্র রায় বি, এল ২, প্র ঠ 
কালীবিলাস বাগ.চি বি, একস, 

অমুগাদ্রেব পাঠক বি, এল. » 
স্থরেন্ত্রকুমার সেন, বি, এল.» 

ললিতচন্দ্র সেন বি. এল » 

নবকুমার লাহিড়ী শিক্ষক 

নীলফামারী স্কুল, রঙ্গপুর শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ 
হেমস্তকুমার মুস্তফী | 

গছ।হার, দিনাব্রপুর রঃ 

রমেশচন্দ্র চৌধুরী 

জগংকান্ত নিয়োগী 

সবজজকোর্ট, রঙ্গপুর শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীমদনগোপাল নিয়োগী 
জ্ঞানেন্্ন্ত্র সেন 
২য় মুন্নেফী আদালত, র্গপুর ৬ 
ভবানী প্রসাদ দাস শ টি 
মহম্মদ হুরমতুল্লযা এ রর ৮ 
কাজী মহম্মদ সৈয়দ এ ৮ 
যুদ্দী মহম্মদ ইন্মাইল খান্ 
আমজাদ হোসেন থান এ 

খোন্দকার আবুল কাদের 
জজকোট? রঙ্গপুর র * 



ষষ্ঠ বর্ষের কার্যবিবরণী । ৫ 

২৬। ১ অনুরাগচন্দ্র গঞোপাধ্যায় শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধায় শ্রীমদনগোপাল নিয়োগী 

সবজজকোর্ট ; রঙ্গপুর 

২৭, প্রিয়নাথ সেন টা রা 

২৮। » কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধণায় টু টু 

২২৯। » প্রিয়নাথ সেন ্ টি 

। ৩০! » গোপালচন্দ্র চক্রবস্তী 

এম এ, বি, এল. উকীল রঙ্গপুর , রঃ 

৩১। » শরচ্চন্ত্র চক্রব্তাঁ 

পোষ্ট কুলাঘাট ; রঙ্গপুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ 
৩২। » অনারেবল খান্ তসলিম উদ্দীন মহামহোপাধ্যায় পগুতরাজ 

আহাম্মদ বাহাছুর শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব ঁ 

ধন্তবাদ পুরঃনর নিয়লিখিত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকৃত হইল। 

গ্রন্থের নাম উপহার দাতার নাম 

বুদ্ধদেব শ্রীযুক্ত মৃত্যুগজয় রায় চৌধুরী 

ভক্তিযোগ 

এই সভার সংস্থষ্ট বিগত ২৪ বৈশাখ (১৩১৭ ) শনিবাঁসরে নীলফামারী মহকুমার অধীন 

বেলপুকুর হাজারী গ্রামে স্থাপিত বেলপুকুর পল্ী-সাহিত্য-পরিষং নামৰ প্রশাখাসভার 

সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় এ পর্যন্ত এ সভার যে তিনটিমাত্র 
অধিবেশন হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ উপস্থাপিত করিলেন । এই অধিবেশনন্রয়ে 

সাতটি প্রবন্ধ পঠিত এবং কতকগুলি পু'থি ও দলিলাদি প্রদশিত হইয়াছিল । পুথি ও দপিলাদি 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে উপহৃত হইয়াছে। তাহাদের তালিকা নিয়ে দেওয়।৷ হইয়াছে। 

এইরূপ প্রশাখাস্ভা দ্বারা সংগ্রহকীর্ধ, ষে ক্রুত অগ্রসর হইবে, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। এই 
প্রশাখাসভার উদ্যোক্তুবর্সকে সভার পক্ষ হইতে ধন্তবাদ বিজ্ঞাপিত হইল। 

১৩১৬ বঙ্গাবের জন্য গঠিত কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্ত ও কর্ম্চারিগণ যথারীতি স্ব শ্ব 

পদ ত্যাগ করিলে সম্পাদক মহাশয় ১০১৭ বঙ্গাব্দের জন্ত সভ্যগণ কর্তৃক নির্ধাচিত ও বিগত 
বর্ষের কাধ্যনির্বাহক সমিতির সব্দন্তগণ কর্তৃক মনোনীত সদস্তগণের নাম যথারীতি ঘোষণা 

করিলেন। 

নির্বাচিত সদস্য | 
শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, রলপুর 

» ডাজার প্রমথন1থ ভট্টাচার্য্য এল এম, এস, ১, 

» অতুলচক্্র গুপ এম, এ, বি, এল, ু 

» রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল. মালদহ 



রঙ্গপুর-দাহিত্য-পরিষদের 

যোগীঞ্চন্ত্র চক্রবর্তী এম, এ, ৰি, এল, দিনাজপুর 

রাধারমণ মজুমদার জমিদার রঙ্গপুর 

ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাগুপ্ত এল, এম, এস্, বগুড়! 

দ্বিজেশচন্ত্র চক্রবন্তী এম, এ, বি। এল, গৌরীপুর আসাম । 

মনোনীত সদন । 
কুগ্তবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল. রঙ্গপুর 

রাসবিহারী ঘেষ মোক্তার 

কালীকান্ত বিশ্বাস প্র 

আমীর উদ্দীন আহাম্মদ উকীল কোচবিহার । 

শ্রীযুক্ত মৃত্যুপ্তয় রায়চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ১৩১৭ 

বঙ্গাবের জন্য এ সভার কর্মচারী নিযুক্ত করা হউক,__ 

মহামহোপাধ্যায় পগ্ডিতরাঞ্জ শীবুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্র সভাপতি । 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাবা-বাকরণতীর্থ রঙ্গপুর 

অনারেবল কুমার শরদিদুনার!য়ণ রায়সাহেব এম, এ, প্রাজ্ঞ দিনাজপুর ূ টা 
অনারেবল রাজকুমার মহেন্ত্রগ্জন রায় চৌধুরী কাকিনা। 
কুমার শরতকুমার রায় এম, এ, | সভাপতি 

রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল, / 

স্থরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক 
পণ্ডিত অন্ন্দাচরণ বিগ্ালঙ্কার 

পুর্ণেন্দমোহন লেহানবীশ সহকারী সম্পাদক 
নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, 

পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল. পত্রিকা সম্পাদক 

পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ সহকারী 

হরগোপাল দাস কু ] পত্রিক1 সম্পাদক 
জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক 

হেমকাস্ত ম্ুমদার এঁ সহকারী 
আশ্ততোধ লাঁছিড়ী বি, লি, ই, আয়্ব্যয় পরীক্ষক 

দীননাথ বাগচি বি, এল, প্র সহকারী 

শ্রীযুক্ত সতীশকমল সেন বি, এল, মহাশয় কতৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সর্বসন্মতিতে 

গৃহীত হইল। - 

নি্নলিখিত হৃপ্রাপ্য প্রাচীন হ্ত্যলিখিত ও সুত্রিত গ্রস্থগুলি সভার গ্রন্থাগায়ে উপনৃত হইলে 
ধন্তবাধ পুয়ঃসর তাহ! গৃহীত হইল 
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ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্য বিবরণ ১১ 

সভার নিঃমান্থুদারে আয়বায়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত অন্যান্ত যাবতীয় কর্মচারী এবং 

নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্তগণকে লইয়। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের জন্ত কার্যানির্বাহক সমিতি গঠিত 
হইল। 

গ্রন্থাদি রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুগোপাধ্যায় মহাশয় এ সভাকর্তৃক বিগত বর্ষে সংগৃহীত 

যাবতীয় পুথি এবং অন্তান্ত এঁতিহাদিক নিদর্শনাদির পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত 

ব্দন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্তৃক্ক সংগৃহীত ১১৫৯ দল হইতে ১২৩৬ সাল পর্যযস্ত সময়ের 

৫ খানি ত্রন্গোত্তর দানপত্র, খালাসীপত্র, হুকুমনামা, দখল দিবার ভুকুমনাম|, ডৌল, করজা 

থত, কবাপ! ইত্যাদি প্রাচীন দলিল প্রদর্শিত হইল। এইগুপির লিপি প্রণ[ণী ইত্যাদি সম্পূর্ণ 

আলোচনার যোগ্য । উপহারদাতাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া দলিলগুলি সভার 

চিত্রশালায় রক্ষার্থ সাদরে গৃহীত হুইল। 

শীষুক্ত পৃর্ণেন্দুমৌহছন মেহাঁনবীশ মহাশয় কর্তৃক উপহৃচ শিব ও লিংছোপরি দণ্ডায়মান 

চতুতূ'্জা কষ্টিপ্রস্তরে নির্ট্মিত কালীমূর্তি সভ্যদিগকে প্রদর্শনপূর্বক উহার স্বরূপ নির্ণয়ের 
জন্য তিনি অনুরোপ করিলেন। এই মুত্তিট ত্রিস্রোতা নদীগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

এরুপ মুর্তি ইহার পূর্বে আর আবিষ্কৃত হইয়ছে বলিয়া! জান ঘায় নাই। এই অভিনব 

মৃত্তি সাদরে গ্রহণপূর্বক উপহারদাতাঁকে সভার সর্কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। 
অন্তান্ত বছ পুথি ও চিত্রা্দির পরিচয় যতদুর সম্ভব দিয়! গ্রন্থরক্ষক মহাশয় শ্বীয় কর্তব্য 

সম্পন্ন করিলেন এবং ধাহার। এ নকল দ্রব্যাদি পুঙ্থনুপুজ্খ দ্ধপে পর্যাবেক্ষণ করিতে ইচ্ছ! করেন 

তাহাদিগকে তৎপর দিবস প্রাতে সভাস্থলে আগমন করার জন্ত অনুরোধ করিলেন। সভ।পতি 

মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হুইয়! ভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সাহিতাকগণ প্রবন্ধ পাঠ ও বক্ত.তাদি 

করিলেন,--বগুড়। হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্যারীণঙ্কর দাস গুপ্ু, এল এম্, এস, 

মহাশয় “একটি মহৎ জীবন” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

কলিকাত! হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বন্থু প্রাচবিদ্যমহার্ণব মহাশয় 

বলীয় সাহিত্যপরিষদের প্ররুত উদ্দেশ্ত একটি নারগর্ভ বজ্জতার দ্বার। বুঝাইয়! দিয়। 
বলিলেন যে, তাহার সম্মুখে রঙ্গপুর পরিষদের সংগৃহীত যে প্রাচীন পুথির স্তপ সভ্জিত 

রহিয়াছে, উষ্ভার মুল্য এত অধিক যে তাহা তিনি এখন স্থির করিতে পারেন না। এই 

সকল প্রাচীন সাহিতোর মধা হইতেই বঙ্গদেশের, জাতির ও স|হিত্যের প্রকূত হতিহ!স রচিত 

হইতে পারিবে। তিনি এই পুঁথির অন্ুনক্কান কার্ষেয ব্রতী হইয়। যে সকল অভিনব তথ্যাবিফার 

করিতে পারিয়াছেন, অন্যবিধ উপায়ে কখনই তাহা সম্ভবপর হইত না। সম্প্রতি উড়িষ্যায় 

তিনি এই কাধ্যে ব্রতী আছেন। সেখানেও তিনি গোপীর্ঠাদের লিখিত গানের পুথি 

পাইয়ছেন। বঙগদেশে এ গান মুখে মুখেই এ যাবৎ চলিয়! আমিতেছে। সাহিত্যের অনেক 
শাখ! আছে। বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষ্যৎ এই প্রাচীন পুথির সংগ্রহ ও উদ্ধার কার্যযকেই মুখ্যরূপে 

প্লহণ করিয়্াছেন। তাহাকে এই উদ্দেশ্য হইতে বিপথগামী করিতে চেষ্টা কর কখনই কর্ব্য 
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নহে। সাহিত্যের অন্যান) শাখার কার্ধ্য করিবার যথেষ্ঠ উপায় আছে? কিন্তু এই বিভাগে 

বর্ম করিবার জন; পরিষৎ ব্যতীত মার কোনও সমিতিকে চেষ্টা করিতে দেখা যায় ন|। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি,এল, এটনী-য়্যাট'ল বেদাস্ত-রত্ব মহাশয় ঝলিলেন যে, 

আজ সপুদশ বর্ষ পূর্বে কলিকাত৷ মহানগরীতে পরিষদ্দের যখন জন্ম হয়, তখন তাহার 

ধাত্রীগণ মধ্যে আমিও একনন ছিলাম। আবার রঙ্গপুর পরিষদের জন্মের সহিতও আমার 

দন্বস্ধ আছে। আমি ইহাকে এক বৎসরের শিশু দেখিবার নিমিত প্রথম সান্বৎসরিক 

আধিবেশনকালে রঙ্গপুরে আপিয়াছিলাম। পঞ্চম বৎসর অতীত. হইয়াছে এই কাল মধ্যে এই 

পরিষদের প্রধান শাখা যেরূপ সংগ্রহ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহ বিশেষ প্রীতিগ্রদ ! আম 

গ্রথম বর্ষে শতপথ ত্রাঙ্গণ হইতে মতন্তের একটি আধ্মায়িক বলিয়া গিয়াছিলাম, সে 

আখ্যায়িক। এক্ষণে বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে। বৈবস্থত মন পাশ্িত ক্ষুদ্র মত্ম্ত এক্ষণে ঘট হইতে 

দীর্থিক।, দীর্থিক। হইতে নদী, নদী হইতে মহাসমুদ্রে বিচরণের উপযুক্ত হইয়াছে। রঙ্গপুর 

পরিষদের ক্ষেত্র এক্ষণে কেবল রঙগপুরের ক্ষুদ্র গণ্তী মধোই আবদ্ধ নহে। সমগ্র উত্তরবঙ্গ 

শেষ করিয়! সুদুর আসাম পর্ধ্যস্ত ইহার কর্মনগণ্ভী বিস্তৃত হুইয়াছে। এজন্য আমর! গৌরব 
অনুন্তব করিতেছি । পরিষদের উদ্দেশ্ত সন্ধে আমার ধনে হয় যে পুরাতত্ব ও প্রকৃত 

সাহিত্যচর্চা মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাট ঠিক ইন্দ্রিযগণের পরম্পরের মধ্যে বিবাদের ন্যাঁয়। 

ইন্ড্িয়গণ গ্রাধানা লইয়া বিবাদ আরম্ত করিয়া স্ব শ্ব কার্য রহিত করিল। ক্রমে দেহের 
পতন হইল, প্রাণবাযু নির্গত, ইন্দ্রিয়গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। পরে সকলে প্রাণকে 
স্তবে সন্ত করিয়া ফিরাইয়! আনিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্দের এই আখ্যায়িক। 
আমাদগের প্রতোকের মনে রাখা উচিত । বঙ্গভাষার উন্নতিই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত 

দিক হইতে চেষ্ট। হইলে তবে সে উন্নতি হইবে। আলোচনার বহু বিষয় আছে। সমস্ত 

বিষয়ের অ।লোচন। এক সমিতি হইতে একেবারে হওয়া সম্ভবপর নছে। পরিষৎ তাই বলিয়৷ 

কোনও বিষয়ে উপেক্ষা করিতেছেন এরূপ মনে করা সঙ্গত নছে। তীছার পক্ষে যাহা সম্ভব 

তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুরাতত্বের অনুসন্ধান করেন বলিয়া যে তিনি 

সাছিত্যচর্চ! করিবেন না এপ নছে। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় রঙ্গপুর পরিষদের সদন্ত ও কর্খচারিবৃনাকে ধনাবাদ প্রদান 

পূর্বক বলিলেন যে, দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনাও পরিষদে অধুন1 গ্রবেশলাভ করিয়াছে । 

প্রকৃত পক্ষে বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে আমাদিগের চেষ্ট। সর্বতোমুধী হওয়াই সমীচীন। একট! 

ছাড়িয়া, আন্ল একটা ধর নিতাস্তই অল্প বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মতভেদ নকল কর্শের 

বা।ঘ।তক হইয়া থাকে। সুতরাং সকলেরই মিলিয়। মিশিয! ধিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই 

নিষয়ে পথপ্রদর্শন করাই উন্নতির মুলমন্ত্র। পরিষদে নান! শ।স্্রবিদ পঞ্ডিতই আছেন; তাহাদের 

সমবেত চেষ্ট'র ফলে বঙ্জভাষার যুগান্তর উপস্থিত হুইবে সন্দেহ নাই। রঙ্গপুয়ে আিয়। 

আম যাহ! গ্রতাক্ষ করিলাম, তাহ! কখনই আমার স্বতিপথ হইতে অপসারিত হইবে না। 



ষষ্ঠ বর্ষের কার্ধ্যবিবরণ। ১৩ 

পরিশেষে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রলন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্তবাদ এ্রদান ব্যপদেশে বলিলেন যে, কলিক1তা ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল সাহিত্যিক 
আমাদিগকে সছপদেশ প্রদানের নিমিত্ত এত কষ্ট শ্বীকারপূর্বক এখানে সমাগত হইয়াছেন, 
তাহাদের প্রতি বাক্যের দ্বার কৃতজ্ত!| প্রকাশ করা সম্তবপর নছে। ফাহারা কলিকাতায় 

নিয়ত বনু কর্থে সম্পূর্ণ অবকাশহীন, তাহাদের সেই স্থান হইতে বনু ক্ষতিশ্বীকারপৃর্বক এ 

স্থানে আগমন বলগভাষার প্রতি অন্ুরাগের প্রকৃত পরিচায়ক। আমাদের প্রতি তাহাদের 

সহানুভূতিও অকৃত্রিম । স্থানীয় লোকের সাহিত্যচ্চার প্রতি অন্ুরাগবৃদ্ধিই এ সভার সমস্ত 
উন্নতির মূলহ্ত্র। ক্রমেই লোক এ সভার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছে, তাহ! আমরা 

বুঝিতে পারিয়া আশান্বিত হইয়াছি। দিনাজপুরের অনারেবল কুমার সাহেৰ স্বয়ং এ সভ।য় 

উপস্থিত হুইয়! যে উহার অন্যতম নেতৃত্বের তার গ্রহণ করিলেন, ইহাতে আমার এই উক্তি 

সমর্থিত হইবে লক্ষ্মী ও সরন্বতীর বরপুভ্রগণের এইরূপ অস্ুরাগের দ্বারা সভার গৌরব বৃদ্ধি 

হইতে পারিবে । সভার কার্ধ্য প্রণালী লইয়৷ মতভেদ সর্বত্রই হইয়া থাকে) কিন্ত মতভেদ বিবদে 

পরিণত ন!| হওয়াই বাঞ্ছনীয় | মূল ও শাখাঁসভার সম্বন্ধ দৃঢ় থাকাই আবশ্যক) সেরূপ থাকিলে 

মধ্যে মধ্যে যে দকল ঝটিকা প্রবাহিত হইবে, তাহাতে এই বৃক্ষের কখনই পতন হুইবে না। 

অনায়াসে তাহা সহা করিতে পারিবে । সভাপতি মহাশয় অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি; তাহার ওগ 

ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন। আমরা তাহার সছুপদেশ লাভ করিয়। বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত 

হইয়াছি। সভার পক্ষ হইতে এ কারণে আমর! তাহাকে ধন্যবাদ গ্রদান করিতেছি। 

এই ধন্যবাদ প্রদান ব্যপদেশে অনারেবল খান্ বাহাঁছুর তমলিম উদ্দিন আহাম্মদ বি,এল, 
মহোদয় বলিলেন যে, বঙ্গভাষাঁর চর্চা যে কেবল হিন্দুর্দিগেরই কর্তব্য এরূপ নহে; বঙ্গীয় 

মুনলমা'ন সম্প্রদয়েরও উহ! মাতৃভাষ। ৷ ধাহারা এই মাতৃভাষ|র চর্চা! হইভে বিরত হইতে 

পরামর্শ দেন, তাহার! কখনই সদ্বিবেচক নহেন। আমি সাননে এই সাহিত্য পরিষদের সভ্য 

হইতে সন্মত হইতেছি এবং আম|র লমধন্মীদিগকে পরিষদের সহিত যোগদান করিয়! মুসলমান- 

দিগের মধ্যে প্রাচীনকালে আবিভূতি কবিগণের রচিত গ্রন্থির উদ্ধারে যত্বপর হইতে আহ্বান 
করিতেছি । রঙ্গপুরস্থ যুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও সভাপতি মহাশ্য়কে ধনাবাদ 

প্রদান করিতেছি। এই বলিয়! তিনি আপন বক্তব্য শেষ করিলেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে একটি সঙ্গীত অস্তে সন্ধ্যা প্রায় সাত খটিকার 

সময় সভার কার্য শেষ হুইল। 

দ্বিতীয় দিবস। 

২৫ আষাঢ় (১৩১৭) ৯ই জুলাই (১৯১) শনিবার পূর্বার ৭ ঘটিক|। 

কলিকাত! হইতে সমাগত মুল সভার প্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সত্যগণ 
বেলা! ৭ ঘটিকায় সময় সভাঙ্ছলে সমবেত হই! সাগ্রহে সভাকর্তৃক সংগৃহীত ব।বতীয় পুথি, 



১৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

চিত্র মূর্তি, মুদ্রা ও দলিলদি পর্য্যধেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সভার সম্পাদক মহাশয় স্তাহার 

সহকারিগণ সহ এবং গ্রন্থাি-রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল 

দ্রব্যা্দির পারিচয়া তাহাদিগকে দিতে লাঁগিলেন। বিছুক্ষণ ধরিয়া এই পরিদর্শন কার্য 

সম্পািত হওয়ার পরে শ্রীযুক্ত রাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ, বি,এল, মহাশয় এই সকল 

বিভিন্ন সংগ্রহ দর্শনে প্রীত হুইয়। সভার উৎসাহী কর্মচারীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান- 

পূর্বক এ সকল মুল্যবান নিদর্শন রক্ষোপযোগী একটি মন্দিরের আবশ্তকতা উপস্থিত সভা- 
মগ্ুলীকে বুঝাইয়! দিলেন এবং বারাস্তরে আমিয়৷ তাহার! সেই.নূতন মন্দির দেখিয়া যাইবেন 

এন্ন্প আশা করিতেছেন বলিলেন । এই পরিদর্শনকার্ধ্য শেষ হইয়। গেলে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য- 

সম্মিলনের নির্বাচিত বিভিন্ন স্থানের সংগ্রাহকগণকে লইয়া গঠিত রঙ্গপুর-সাহিত্য-পর্ষিদের 

গ্রন্থ ও পত্রিক! প্রকাশ সমিতির একটি বৈঠক হইল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু 

গ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ সম্বন্ধে এই সমিতিকে কতকগুলি 

অত্যাবশ্াকীয় উপদেশ প্রদান করিলেন-। তিনি বলিলেন--গ্রা।চীন গ্রন্থ মাত্রই যে প্রকাশষোগ্য 

এরূপ নহে । প্রত্যেক গ্রন্থ প্রকাশের পুর্বে তাহার গৃহীত বিষয় সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচন! 

কর! কর্তব্য। কতকগুলি গ্রন্থের প্রতিপাদ্দিত বিষয়টির সারাংশ মাত্র প্রকাশ করিলেই 

যথেষ্ট হইতে পারে। এবধপ আলোচনা যতক্ষণ না করা হইতেছে, ততক্ষণ পর্যাস্ত কোনও 

গ্রন্থকেই উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া! দেওয়া কর্তব্য নহে। প্রত্যেক গ্রন্থের আলোচনা করাও 
ধৈর্য্য ও সময় সাপেক্ষ । সংগ্রহ কাধ্য চলিতে থাকুক, গ্রস্থের বিশদ তালিক! গ্রস্তত হউক, 

তার পর ক্রমে আলোচনাদি হইতে থাকিবে । এই গ্রন্থ ও পত্রিক| প্রকাশ সমিতির পুরাতন 

পু'থি গ্রকাশই একমাত্র বর্তব্য নহে। বিভিন্ন ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থা্দির অনুবাদ ও 

তুশ্রাপা গ্রস্থা্ির পুনঃ প্রকাশেও তাহার দৃষ্টি আকর্ষত হওয়! কর্তব্য। কিরূপ ভাবে প্রাচীন' 

পুঁথিগুলির তালিক! প্রস্তত করিতে হইবে, তৎসখন্ধে উপদেশ দিয়া তিনি আপন বক্তব্য 

পেষ করিলেন। অতঃপর স্থিরীকত হইল যে, আগামী উত্তরবঙ্গ-সা হিত্য-সন্সিলনের চতুর্থ 
অধিবেশনে এই গ্রন্থ প্রকাশ সন্ধে কোন রীতি অবলম্বনীয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! কর! 
যাইবে, কেনন! সেই সময়ে নান! স্থান হইতে সাছিত্িকগণ সমবেত হইবেন। এইরূপে 
বৈঠকের কার্য্য বেল! প্রায় দশ ঘটিকার সময় শেষ হইল। 

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা । 
বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিক ও মুল সভার প্রতিনিধিগপের সঘর্দনার্থ এই 

সভার উদ্ভোগে একটি সাম্ধ! সম্মিলন সংঘটিত হয়। রঙ্গপুর ধাপের ভদ্রলোকদিগের হবার! 
গঠিত উচ্চ অঙ্গের কীর্তন সম্প্রদার এই সন্মিলনে জুললিত মহাজনের পদাবলী হুরলয়ে গান 
করিয়া সকলকে বিমোহিত করেন। মধ্যে মধ্যে স্থানীয় এ্রক্যতান বান ও শাব্বযন্ত্রে 

দ্বার] সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা কর। হইয়াছিল। বেলপুকুর-পল্লী-পর্ষিদের সুযোগ্য সম্পার্দক 
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শ্রীধুতত' বসস্তকুমার লাহিড়ী মহ|শয়ের অধিনায়কত্বে কৃষক সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক 

গ্রাম্য কবি রচিত “ভাওয়াইয়। গান” উচ্চকঠে গ্রামাসুরে গান করিয়াছিল। এই সরল 

প্রাণেখিত গীত কবিত্ব সম্পদে সাহিত্য ভাগারে উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য। 

মতঃপর শ্রীযুক্ত রক্ষাচন্দ্র লহিড়ী মৌক্তীর মহাশয় রঙজপুরী গ্রাম্য ভাষায় একটি হালে. 

দীপক বক্তৃতা! প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরগ্রন করিয়।ছিলেন। 

এট সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামহোপাদ্যায় পণ্ডিতরাজ য|দবেশ্বর তর্করত্র মহাশয় 
এই আনন্দ সম্মিলন কালে কলিকাতা হইতে সসাগত লঙ্গী ও সরস্বতীর বরপুজ টাকীর 

নুপ্রসিদ্ধ ভূম/ধিক।রী শ্রীপৃক্ত রায় যতীন্দ্রনাণ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহোদয়কে প্ভ্রীক%* 

উপাধি-ভূষিত করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। চৌধুরী মহাশয়ও বিনয় ও ভক্তির সহিত এই 
উপাধি গ্রহণ করিলেন । এই প্রকারে পঞ্চম সাম্ংপরিক অধিবেশন ও তাহার তীয় যাঁব- 

তীয় কার্য্য সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে সমাপ্ত করিয়া গ্তিনিধিগণ রঙ্গতী গ্রায় সাত ঘটিকার সময়ে 

বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইতি-_- 

শ্রীন্ুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী । স্রীভবানাগ্রলন্ন লাহিত়ী। 
সম্পাদক। সভাপতি । 

ষ্ঠবর্ধ ১৩১৭ সাল 

প্রথম মামিক অধিবেশন । 
সান সভার কার্যালয়--রঙগগপুর ধর্ধাসভা গুহ । 

রবিবার ২৬ মাঁষাঢ় ১৩১৭ সাল; ১৭ জুলাই ১৯১০ | 

সময় অপরাহ্ন ৬॥ ট!। 

উপস্থিতি | 
মহাঁমহোপাধ্যার পণ্ডিতর|জ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করতব সভাপতি । 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ সহকারী সভাপতি 
, দীননাথ বাগৃচি বি, এল,, শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্ত্র রাঁয় চৌধুরী জমিদার 

কুণ্তীগেপালপুর। 

পণ্ডিত ললিতমোহন গোনশ্বামী 

কি 

,». দীননাথ বাগ্চি ম্যানেজার 3 

বামনডাঙ্জা ছে!টতরফ। কাবা-বাকরণ-পুরাণতীর্ঘ সহকারী স:। 

» পুর্ণেন্দুশেখর বাগৃচি। ১ কন্দপেরশ্বর গুপ্ত কবিরত্ব কবিরাজ । 

,, আশ্ততোষ মজুমদার । » কালী সেন। 

১ অতুলচন্দ্র গু এম, এ, বি, এল, | » নগেন্জনাথ সেন বি, এ, 

সহকারী সম্পদক। 



১৬ রঙ্গপূর-শাহিত্য-পরিষদের 

শ্রীযুক্ত মদনগোপাল নিয়োগী। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মৈত্রেয়। 

১ কষ প্রসাদ চাকী ম্যানেজার , কবিরাজ শরচন্দ্র লাহিড়ী 

বড় মন্থনা। ব্চ্যাবিনোদ। 

,। বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্ায়। ১ শ্রীহেমচন্ত্র সেন। 

১ ডাক্তার যোগেশচন্ত্র লাহিড়ী। ,, ডাক্তার হরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ। 

» কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল.। ১ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিছ্যালঙ্কার 

সহকারী সম্পাদক । 

জ্গদীখনাথ মুখোপাধ্যায় 

গ্রন্থ।দি রক্ষক । 

ক্গীরোদকুমার বন্থ ও মন্তান্ বন্ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। 

আলোচ্য বিষ । 

১। পঞ্চমবর্ষ স্থগিত একাদশ মাসিক এবং পঞ্চম সাম্ংসরিক অধিবেশনের কার্ধা নিবরণ 

গ্রহণ। ২। সভ্য নির্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন। ৪। “আমু- 

কেদে মা(লেরিয়া" প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত ডাক্ত।র গ্রমথনাথ ভট্াচার্য্য এল্, এম্, এস, মহাশয়ের 

[লথিত গ্রতিবাদের গ্রাতিব।দ প্রবন্ধ, শ্রীষৃক্ত কবিরাঁজ শরচ্ন্্র লাঞ্চিড়ী বিগ্যাবিনে!দ মহাশয় 

কর্তৃক পাঠ। ৫1 বিবিধ। 

নিদ্ধারণ । 

১। সম্পাদক মহাশয়ের অনুপন্থিতে পঞ্চম বাষিক স্থগিত একাদশ মাসিক ও পঞ্চম, 

সাম্বংসরিক অধিবেশনের কার্যা বিবরণী সভার সমক্ষে উপস্থাপিত কর। হইল না। 

২। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পভ্য নির্বাচিত হইলেন, _- 

সভ্যের নাম। প্রস্তাবক। সমর্থক। 

শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুশেখর বাগৃচি। শ্রীযুক্ত জগদীশন।থ মুখোপাধ্যায় । সভাপতি স্বয়ং। 
নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

১ রাঁসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১, দীননাথ বাঁগৃচি বি, এল, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহ্বারী 
বি, এল, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর। সুখোপাধায় বি, এল। 

১» দীননাথ বাগ্চি মাানেজর ঞঁ এ 

বামনডাঙ্গা ছোট তরফ, রঙ্গপুর। 

১ আীরোদকুমার বন্ধু » ম্দনগোপ।ল নিয়ে।গী ১ জগরদীশনাথ 

নবাবগঞ্জ; রঙ্গপুর। মুখোপাধ্যায় 

৩। এই অধিবেশনে কোনও গ্রস্থাদি উপহৃত হয় নাই। 
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৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র লাহিড়ী বিষ্ক(বিনেদ কবিরাজ মহাশয় তাহার “মআমুখেদে 
ম্যালেরিয়।, শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদের প্রতিবাদ পাঠ করিলেন। 

প্রবন্থালোচনা | 

ভ্ীযুক্ত জগদীশন[থ মুখেপাধায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ পাগ্ডিত)পুর্ণ এবং বু জ্ঞাতবা 

বিষে পরিপূর্ণ ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় প্রতিবাদের ভাষা সংযত নছে। ইহা কঠোরতার মাত্র 
অতিক্রম করিয়াছে । 

শ্রীযুক্ত দ্রীননাথ বাগচী বি, এগ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধায় বি, এল. এবং শ্রীযুক্ত 

পিত অন্নদাচরণ বিদ্য।লঙ্কার মহাশয়গণ বগিলেন, সভার নিয়মানুন।রে এক্প প্রবন্ধ পাঠ 

করিতে দেওয়! অনুচিত। প্রবন্ধের ভাষা! অতান্ত অসংঘত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অ ভুলচন্দর 

গুপ্ত এম, এ, বি, এপ. মহাশয় বলিলেন যে, এইরূপ গ্রব্ধ সভায় পাঠ ও পন্জরিকায় প্রকাশের 

সম্পূর্ণ অন্ুপধুক্ষ। রগ্গপুর-সাহিত্য-পরিষং পত্রিক। যেরূপ স্থুনামের সহিত গ্রকাশিত 

হইতেছে, এইরূপ প্রবন্ধ উহাতে স্থান পাইলে পত্রিকার আদর কমিয়। ষাইবে। কবিরাজ 

মহাশয় ও ডাক্তার বাবুর যদি কোনও মনোবাদ থকে, তাহ! সাহিশ্তা পরিষদের ঘাড়ে চাপান 

ভাল হয় নাই। 

শ্রীযুক্ত ডাক্ত।র যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, তৃতীয় ব্যক্তির উত্তরে পঠিত প্রতি- 

বাদ ও এতিবাদের সহিত মূল প্রবন্ধের বিচারের ভার দেওয়! হউক। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য*ব্যাকরণতীর্ঘ সহকারী সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এ ক্ষেত্রে 

অন্টের বিচারের ক্ষমা নাই । প্রতিবাদ-গ্রবন্ধ পাঠ পুর্বে স্থগিত করা উচিত ছিল, যখন 

তাহা করা হয় নাই তখন গ্রতিবাদকারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিবাদের তীব্রতায় 

কবিরাজ মহাশয় ক্রোধান্ধ হইনম্স! এই কঠোর সমালোচনা লিখিয়াছেনল। এরূপ ক্ষেত্রে 

প্রতিবাদ কর্তা, প্রতিব।দের প্রতিবাদকর্তা ষে সভার গ্রতিবাদ পঠিত হয়, দে সভার এবং 

বর্তমান সভার সভ্য ও সভাপতি দকলেরই দোধ মাছে, একক প্রতিব।দের প্রতিবাদকর্তাকে 

দোষ দিয়! তাহার প্রতিবাদ প্রবন্ধ পাঠ বন্ধ করিবার উপান্ন নাই। সমালোচন|র তীব্রত। 

বাদ দিলে মূলে প্রবন্ধ ৪ তাহার প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদের প্রতিবাদ প্রবন্ধ সমন্তই মূল্যবান্ 
ও গবেষণাপুর্ণ। ইহার কঠোর অংশ তাগ কারয় প্রবন্ধত্রপ্ন পাত্রকায় প্রকাশ করিলে 

আলোচনার পক্ষে আরও সুযোগ হইবে। উভয় পক্ষকেই দোষ দর্শাইয়। সভা হুইতে পত্র 

লেখাও কর্তব্য । শ্রীযুক্ত রপ্রনীকাস্ত মৈরেয় মহাশয় বলিলেন যে, প্রতিবাদকারী এবং 

তাহার প্রতিবাদকারী কোনও পক্ষকেই দোষ দেওয়! যার না1। সভার সভ্যগণ উভয় পক্ষের 

সামঞ্জন্ সাধনের চেষ্টা না! করিয়া দোষের কাধ্য করিয়াছেন । 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিবাদের স্থব্রপ|তের সময় তিনি ছিলেন না। প্রবন্ধ 

লোচন। দ্বার! বন্ুতবাবিধার ও প্রকৃত তথোর নিকটবর্তী হওয়া যায়; কিন্তু তত্প্রতি লক্ষ্য ন। 



১৮ | রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের 

করিয়া কে কত তীব্রতা অবলখন কিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতে পারেন, আমর! সাধারণ 

দর্শকের ন্যায় তাহারই প্রশ্রয় 'দয়ছি। ইহা পভ্যতার গণ্ডা হইতে বন্থ দূরে যাওয়! হইয়াছে, 

সুতরাং প্রতিবাদকারী ও প্রতিবাদের প্রতিবাদকারীর নিকট প্রকৃত পন্ষে আমরাই 

দোষ করিয়াছি। প্রথমাবধি সতর্কতা অবলম্বন কারলে আলে'চনার এরূপ ব্যাঘাত 

ঘটিত না। প্র(চীনকাল হইতে ম্যালেরয়া! ভারতে রাপ্তত্ব করিতেছে, ইহার প্রমাণ 

অথর্ব বেদে তাহার উল্লেখ দেখিয়া স্থির করা যাইতে পাবরে। এই প্রবন্ধে এইরূপ অনেক 

বিষয় জানিবার আছে । এইরূপ গুরুতর বিষয়ের আলোচন! ক্ষুদ্র শাখাসাহিত্য পরিষদের 

পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। 

* অতঃপর রজনী নয় ঘটিকার সময় সভার কার্য শেষ হইল। 

শ্রীঅন্গদাচরণ ভট্টাচার্যা, বিদ্যালক্কা র, | শ॥ভবানী প্রন লাহিড়ী 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি 
আত সপ 

ষষ্ঠ বর্ষ 

দ্বিতীয় মাদিক ভধিবেশন । 
স্থান সভ।র কাধ্যাল্য়_-রঙ্গপুর ধন্মমভাগুহ | 

রবিবার ১৫ আবণ ১৩১৭, ৩১ জুলাই ১৯১০, সময়_--অপরাত্ ৬ট।। 

উপাস্থৃতি। 

শ্ীযুস্ত পাগুত ভবানী প্রমন্ন লাহিড়ী কাবা-ব্য'করণতীর্থ মভাপতি । 

এ রায় শরচ্চন্দ্র চউ্ট।পাধ্যায় বাহাতুর, বি,এল, নচক।রী পভাপাতি। 
» কুঞ্জ বহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল । শ্ীধুক্ত দীননাথ বাগ.চি বি, এল, 

* কালী গোন্বামী বিধরত্ব এমএ, বি,এল, ৮» মদনগোপাল নিয়োগী 
«এ গণেজ্নাথ পণ্ডিত এ তহ্মচন্দ্র সেন 

5 পগ্ডিত যোগেন্দরচন্ত্র বিদ্যাভূষণ এ ভৈরবগিরি গোস্ব'মী জমিদার 

৮». অন্নদ[চরণ বিধ্য।লঙ্কার ,» কাবর[জ কন্দ্পেশ্বর শুপড কবির 
» চঞ্জকাস্ত স্থৃতিবিশারদ » চন্লা্মোহন ঘোষ 

» হরগোপাল দাস বু » জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় 

* সুকেন্দ্রচন্্র রায় চৌধুরী, সম্পাদক ও অঙ্থান্ত। গ্স্থাদি এক্ষক। 
আলোচ্য বিষয় 

(১) গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ গ্রৎণ (২) সভ্য নির্বাচন (৩) গ্রন্থোপহার' 

দাডৃগণকে ধ্ন্তবাদ জ্ঞাপন € ৪) গ্রণন্ধ-+স্রীযুক্ত কালীকস্ত (বশ্বাস মহাশয়ের “দিনাঙপুর*। 



বষ্ঠ বর্ষের কাধ্যবিবরণ ১৭৯ 

(৫) গৌহাটী কটন কলেজের মধ্যাপক শ্রীধুক্ত পণ্ডিত পল্মনাথ ভুট্রাচার্য্য বিদ্যাঝিনোদ 

এম,) মহাশয়কে এই সভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ। (৬) প্রদর্শন শ্রীযুক্ত জগদীপনাণ 

মুখোপাধ্যায় গগথ!দি রঙ্চক মহ!শন্ন কর্তৃক কয়েকথানি প্রাচীন পুথি। (৭) বিবিধ। 

নিদ্ধারণ | 

১। পঞ্চম বারধিক স্থগিত একাদশ, পঞ্চম সাম্ধসরিক এ৭ং ষষ্ঠ ঝষিক প্রথম অধি- 

বেশনের বার্ব্যবিবর্ণ গৃহীত হইল। 
২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যণারীতি সভার »ভ্য নির্বাচিত হইলেন। 

সভোর নাম। প্রস্ত/বক। 

শধুক্ত ভৈরবগিরি গোস্বামী হীযুক্ত হরগে।প[ল দন কু 
জমিদার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর 

» ষাগেশচন্দ্র সেন 

ম্যানেজ।র গোসাই ষ্টেট 

মাহগঞ্জ; বঙগপুর। 

এ বীরেন্্রকিশোর দস মহন্ত 

২য় শিক্ষক মাদলা মধা ইংরেজী স্কুল 

মাদলা পোষ্ট (বগুড়া) 

» ঈীশ।নচন্ত্র পাল চৌধুরী জমিদার, 
পোষ্ট, গুণের বাড়ী, মুজাটা, 

ময়মনমিংহ। 

» শ্রীনাথ সরকার 

» রূজনীক)স্ত ভট্টাচার্য্য, উকীলের বাড়ী জগদীশনাথ মুখে।প1ধ্যায় 

রঙগপুর। 

*» (মহেরুদ্দীন 

প্রথম মুনসেফ আদালত, রঙ্গপুর 

১ ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর জমিদার রজগুরু 

এ 

বয়! পাকুরিয়! পোষ্ট ; রাজসাহী শ্রীযুক্ত শশিভুষণ ঠাকুর 

এ তারকচন্ত্র মৈত্র; ইটালী 

বরিয়। পাকুগিয। পোষ্ট, রাজসাহী এ 

» গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী 
পলাপাড়। খাগড়াবাড়ী » বৰসম্তকুম।র লাহিড়ী 

পোষ চিপাহাটা, রঙ্গপুর 

মমর্থক। 

সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত অন্ন চরণ 

বিদ্ভাঃস্ক!র 

এ 

»স্প|দক 



২০ রঙ্গপুর-নাহিত্য-পরিষদের 

, করমতুল্ল। চৌধুরী, জমিদার শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী প্ 

বেলপুকুর, ঠ্।মগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর 

» সতীশচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার » শ্রীরাম মৈত্রেয় এ 

নওগঁ। পোষ্ট ॥ রাজসাহী 

নিয়পিথিত গ্রন্থ সভ।র গ্রন্থাগ!রে ধন্ত বাদ পুরঃসর গৃহীত হইল। 

উপহৃত গ্রন্থের নাম উপহারদাতৃগণের নাম। 

মাধ/ন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম,এ, 

রুষি-সমাচার রঙগপুর কৃষিসমিতির সম্পাদ্দক। 

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়! শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চচীধুরী মহাশয় তাহায় 
প্বাঙ্গাপা নাটকের জদ্মবিবরণ ও তাহার প্রথম পোষ্টা” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই 

প্রবন্ধ রঙ্গমঞ্চ নামক মাসিক পত্রের ১৩১৭ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

শ্রীযুক্ত কাঁলীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের “দিনাজপুর” শীর্ষক প্রবন্ধের অর্দাংশ এই সভায় 

সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। 

গৌহাটী কটন কলেব্ধের অধ্যাপক এবং গৌরীপুর উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসশ্মিলনের সভাপতি 
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচাধা বিগ্ভাবিনোদ এম,এ, মহোদয়কে এ সভার বিশিষ্ট সভ্যবূপে এহণের 

পুর্ব্বে তৎসন্বদ্ধে ভ্যগণের মতামত জানা সভার নিয়মাঞ্ুসারে আবশ্তক। ইহা যথারীতি 
বিজ্ঞাপিত করা হয়। | 

অতঃপর শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় কৃকি করেকথানি গ্রাচীন পুথি প্রদর্শিত 

হইল । 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পরে রজ্গনী ৮ ঘটিকার সময় সভার কার্ধ্য 

শেষ হইল। 

শরীন্থুরেন্্রন্ত্র রায় চৌধুরী শ্রীভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী । 
সম্পাদক । সভা পতি। 



ষষ্ঠ বর্ষ 

তৃতীয় মানিক তাধিবেশন। 
স্থান সভার কাধ্যালয়__রঙ্গপুর ধন্মীসভাগুহ 

ববিবার ১৯ ভাদ্র ১৩১৭) ৪ দেপ্টেম্বর ১৯. । 

সময়--অপরাহু * ঘটিক৷। 

উপস্থিতি 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী গ্রসন্ন লাহিড়ী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ গুপ্ত, এম,এ, বি, এল, 

কাবা-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি। » রাধারমণ মজুমদার, জমিদার 

«এ রায় শরচ্ন্ত্র চ্রোপাধ্যায় বাহাছুর ॥ লোকন!থ দন্ত, সব্মানেজার । 

বি,এল, সহকারী সভাপতি বামন্ডাঙ্গা বড়তরফ 

» পণ্ডিত এককাড় স্থৃতিতীর্থ, *« দ'নন!থ বাগচি, ম্যানেঙ্গার ) 

চন্দনপাট বাঁমনডাঙ্গা ছোটতরফ 

». ৮ মাদবচন্্র কান্যতীর্থ » মদনগোপাল নিয়োগী 

০...» যোগেন্্রচন্্র বিদ্যাভূষণ » শ্রীশচন্্র দাস গুপ্ত 
এ. এ ললিতমোহন গোস্বামী, এ হেমচন্ত্র সেন, 

কাব্য-ব্য।করণ-পুরাণ তীর্থ, সহকারী যুক্ত রাপনিহারী ঘেষ মোকা1র 

পত্রিক! সম্প!দক ,, মথুরানাথ দে মোক্তার 

৬.১ অন্নদাচরণ বিগ্ঠালক্কার। ,» হরগোপাল দান কুওু সহকারা 

সহকারী সম্পাদক । পত্রিক। সম্পাদক 

» ৮ চন্্রকান্ত স্থৃতি-বিশারদ ,। জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ দি- 
এ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাবা- রক্ষক 

তীর্থ কবিরঞ্জন। ্ীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার 
৮ কুঞবিহারী মুখোপাধ্যায় » সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক 

বি, এল, ও অন্ঠান্ত বৃব্যন্তি সভায় উপস্থিত * 

» বিধূরঞপ্জন লাহিড়ী, এম,এ, বি,এল, ছিলেন। 

আলোচ্য বিষয় । 
১। গত অধিবেশনের কার্যাবিবরণ গ্রহণ । ২। সভ্য নির্বাচন। ও। গ্রন্থপহার- 

দৃরতিগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন। ৪ প্রবন্ধ-:৫১) শ্যুজ মুরেন্রন্্র রাঁয় চৌধুরী মহাশয়ের 
ধবাজ।ল! নাটকের জন্মবিবরণ” (২) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ধেগেন্্রচ্জ বিস্তাডুষণ মহাশয়ের 
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গদাধর ভট্টাচার্য, | ৫1 প্রদর্শন- শ্রীযুক্ত রাধেশন্ত্র শেঠ বি) এল, মহাশয় কতক 

সংগৃহীত মাজ্দহের পাঙুয়া নাসক স্থানে কৃষকের হলমুখে উ্িত ছুইটি অভিনব দিন্দুরাপ্র- 

রৌপা-মুদা। ৬। শোক গ্রকাশ-_দাহিত্যরণী স্বর্গীয় রায় কালীপ্রনন্ন ঘোষ বাহাছর 
বিছ্ানাগর ও পূর্ববঙ্গের নৈয়ায়িকবর গঙগাচরণ স্টায়রতু মহাশয়ের মৃত্যুতে । ৭1 বিবিধ। 

নির্ধারণ 

১। গত মাসিক অধিবেশনের কাধ্য বিবরণ যথারীতি গৃহীত এবং স্বাক্ষরিত হইল 

২। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন ।-_ 

সভ্যের নাম গ্রস্তাবক সমর্থক 

শ্ীযুক্ত প্রেমটাদ ওসওয়াঁল শীযুক্ষ বসস্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক 

ভাঁজারী, হ্যামগঞ্জ পোষ্ট; রঙ্গপুরা 
»॥. হেমস্তকুমার মুস্তফী এ রী 

গছ1£াঃ, সৈয়দপুর পো) রঙগপুর 
,১ ভজেতুল্প। সরকার | রী এ 

ছইল বিস্!লয়, শা! মগঞ্জ পোষ্ট ; রজপুর 
১ নহরউদ্দীন সরকার এ এ 

হাঁজ।রী, শ্া।মগঞ্জ পো? রঙ্গপুর 

* ভোলানাথ সরকার রী 
চাপড়! সরঞ্রামী বিস্তালয়। 

দরওয়ানী পোষ্ট; রজপুর 

১১ জামাল উদ্দীন সরকার ্ 
ঝাড়য়! বেলপুকুর, স্টামগঞ্জ । রঙগপুর 

» হরনাথ দস এ রী 
কানিয়াল খাঁত। নীলফামারী; রঙ্গপুর 

৮... ১১ মনিরদদীন চৌধুরী ্ 

বেলপুকুর, সৈয়দপুর পোষ্ট ) রঙ্গপুর 

।» হরেজ্রনারায়ণ সরকার সম্পাদক 
ৃ | কাকিনা পো) রজপুর 

»» লক্ষ্মীনারায়ণ কবিভৃষণ শশিমোহন অধিকারী | সম্পাদক 

গোপালরার়, কাকিন।। রঙ্গপূর 

শ্রীজগদীশনাথ মুখে।পাধ্য।য়। 
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শীযুত্ত অধ্যাপক বিনয়মোহন শ্রীযুক্ত পৃর্ণেন্দুমোহন সেহাঁনবীশ এ 
সেহানবীশ লাহোর ) পঞ্জান 

,, বিপনমোহন সেহানবীশ ঞঁ গর 

স্পেশাল সবরেজিপ্রীর খুলন 
শ্রীযুক্ত অধাঁপক যোগেশচন্দ্র রাঁয় এম, এ১ ভ্রীধুক্ত মহামহোপাধ্যায় সম্পাদক 
কটক কলেজ; কটক * পণ্ডিতর'জ যাদবেশ্বর তর্করত্ 

ইতিমধ্যে এই সভার সম্পার্দক মহাশয় দিনাজপুরাধিপতি অনারেধল মহারাজ! শ্রীযুক 
গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং শ্রীধুক্ত রাঁধাগে।ব্ন্দ রায় সাহেব মহোদয়ের সহত সাক্ষাৎ 

করিয়াছিপেন। তাহারা উভয়েই এই সভার সভ)পদ গ্রহণে ইচ্ছুক আছেন জানিয়। 

তাহাদিগকে সভার সভ্যরূপে গ্রহণ জন্ত প্রস্তাণ করিলেন। এই প্রস্তাব সানন্দে গৃীত 

হইয়া তাহাদিগকে সভ্য নিব্বাচন পূর্বক যাহাতে তাহারা এই সভায় বিশেষ সাহাঁধা বরেন 

তজ্জন্ত আবেদন পত্র পঠাইবার ব্যবস্থ। করা হইল। 

অতঃপর সভ্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র উপস্থাপিত বরিয়া সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপত 

করিলেন ধে, গৌহাটা কটন কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পল্মনাঁথ ভকট।চার্ধয বিদ্যা- 
বিনোদ এম, এ মহোদয়কে এই সভার বিশি সভ্যরূপে গ্রহণার্থ সমস্ত সভ্যই অভিমত প্রকাশ 

করিয়াছেন। উপস্থিত সভ্যগণেরও ইহাতে সম্মতি আছে; অতএব তাহাকে সর্বসন্মতিতে 

এই সভার বিশিষ্ট সভ/রূপে গ্রহণ পুর্বক সভার গৌরব বৃদ্ধি কর! হউক । তাহার এই প্রন্তাৰ 
শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সহকারী সভ।পতি মহাশয় কর্তৃক সমর্থিত হইলে 

সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইয়া! তিনি সভার বিমষ্ সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন | 

ধন্যবাদ পুরঃসর নিআ্লিখিত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল । 

উপহ্ত গ্রন্থের নাম উপহারদাতার নাম 

গোগার্টাদ ভরতরী শ্রীযুক্ত তিলকচাদ ওসওয়াল 

পুরাণ দর্শন সুত্র উপক্রমণিক। গ্রকাশক ( কাশীধাম) 

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বরেন্দ্র ভূমিতে 

এপর্যন্ত আবিষ্কৃত যাবতীয় শিলালিপি ও তাঅশাসন।দির চিত্র গ্রহণ পূর্বক তাহাদের যথাসম্ভব 

বিশুদ্ধপাঠ রজপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকায় প্রকাশের জন্ত প্রস্তাব করিয়! একপর লিখিক্াছেন 

এবং সম্প্রতি দিনাজপুর জেলার পত়ীতল1 থানার বাদল নামক গ্রামের গক্ুডস্ঠম্ভলিপির : 

চিত্রসহ পাঠ প্রেরণ করিয়াছেন। এই লেখমাল! পত্রকার প্রকাশার্থ গ্রন্থ ও পত্রিক1 প্রকাশ 

সমিতির উপরে ভার দিয়া বরেন্দ্র অনুন্ধান সার্মতির অনুষ্ঠাতৃবর্গকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ 

দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। : 

 শ্রীযক্ত পগুত যোগেন্্রচন্দ্র বিগ্ঞাভুষণ মহাশয় তাহার রাচত “'গদাধর ভট্টাচার্য)” লীর্যক 

৯ 
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গ্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশের ভার গ্রন্থ ও পত্রিকা 

'গ্রকাশ সমিতির উপরে প্রদত্ত হইল। 

শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রচন্দ্র রাঁয় চৌধুরী মহাশয়ের “বাঙ্গালা নাটকের জন্মবিবরণ” প্রবন্ধটি পুর্ব 
অধিবেশনেই পঠিত হইয়াছে। 

শ্রীযুক সম্পাদক মহাশয় মালদহ হইতে প্রাপ্ত দুইটি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক এ মুদ্র।সন্দ্ধে 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল, মহাঁশয়দ্বয়ের লিখিত 
বিবরণ পাঠ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত রাধেশচন্্র শেঠ বি, এল. মহা শয়েরর বিবরণ ৪ জানা যায় যে, এই মুত্র! ছুইট 

পাওুয়ার আদিনা মস্জেদের উত্তর পুর্বাংশে নানাধিক ছুই ক্রোশ মধ্যে একজন সণাওতাল 
ক্লুষকের হলমুখে উখ্িত হয় । কৃষক তাহ! গাজোল হাটে বিক্রয়ার্থ লইয়া গেলে পুরাতন 

মালদছের একজন দোকানদার খরিদ করে। «গৌড়দূত” নামক মাল্দহ হইতে প্রকাশিত 
সাপু।হিক সংবাদ পত্রের কার্ধ্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ুষ্ণচন্ত্র ম।গরগুয়ালা মহাশয় তাহার নিকট হইতে 

গ্রহ করিয়! শেঠ মহাশয়কে প্রদান করেন। শেঠ মহ।শয়ের মতে ইহা একটি মুল্যবান 
আবিফ।র। বঙ্গ।.পির বু প্রাচীনত্ব এবং আদিম আফার এই মুন্রাদ্থক্স হইতে গ্রম।ণিত 

হইতেছে। তাহার বিবরণে এতৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পূর্বক তাহাদের পাঠোদ্ধারের চেষ্ট 
করিয়াছেন, 'দৃযথা,__- | 

এই রজতমুদ্র! ছুইটি গোলাকার ও ছণাচে ঢালা) ওজন ও আকার ছুইটির এক নহে। 

একটিতে দ্নুজমর্দন দেবের এবং অপরটিতে মহেন্দ্র দেবের নামোল্পেখ আছে। দনুজমর্দন 

দেবের নামাক্ষত মুদ্রার ওজন ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি ৩, ইঞ্চি; এবং মহেন্দ্র দেবের নামাঙ্কিত 

মুদ্রার ওজন ১৭* গ্রেণ পরিধি ৩২ ইঞ্চি। মঞেন্দ্র দেবের মুদ্রার বর্ণমাল! বেশ স্পষ্ট, দনুজ- 
মর্দনের যুদ্্রীর অক্ষর অম্প্ট। মুদ্র। ছুইটিরই একপার্ে |] 

“শ্রীচণ্ডী 

চরণ প 

- ব্ায়ণ” 

এই কয়েকটি অক্ষর চতুক্ষোণ ক্ষেত্রের মধ্যে লিখিত আছে। গ্রীচও্ী* শবটির উপরি- 

স্থিত বৃত্তচাপাক্কৃতি কোষ্ঠে ক্ষুদ্রাককতি মুদ্রাটিতে পাও” দক্ষিণ পার্বস্থিত কোষ্ঠে নগর», নিম্নে 

শ”। এর অংশ ও “কা” এবং তৎপর একটি সংখ! আছে। অপর মুদ্র।টির চতুক্োঁণ ক্ষেত্রের 
গ্রায়ণ'” কথাটির নিয়ে “পা” এবং শেষাংশ ও "৩৮, বাম পার্খে পনগর+” উপরে অন্পষ্ট ও 
আংশিকভাবে শকাবা ও দক্ষিণ পার্থে একটি সংখ্যা আছে। ক্ষুদ্রাকৃতি মুদ্রাটির অপর পৃষ্ঠে-- 

হতে 

“দেবন্ড” 
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বিশদভাবে এবং অপর যুদ্রাটির তৎস্তানে__ 

মুজ মর্দি 

০। দেব” 

লিখিত আছে। তৎপরে এই পাও নগরের বস্থ/নাদির আলে!চনা করিয়! রাঁজাছয়ের 
ও তাহাদের নময়ের আলোচন। কর! হইয়াছে। তাহার মতে দন্থুঙ্মমর্দন নামাঙ্কিত মুদ্রায় 

২৩৯ শক এবং মহেন্দ্রদেব নামাঙ্কত মুদ্রায় ৩৩৮ শক লিখিত আছে। সহজ চক্ষেও প্রথমোক্ত 

মুদ্রা শেষোক্ত মুদ্রা হইতে 'প্রাচীনতর বলিগ্া অনুমান হয়। এই মুদ্রাঙ্থয়ের লিখিত শবাঙ্ক 

হইতে বেশ জানিতে পারা যায় যে, পাগুনগর নামক একটি রাজধানী ফোলশত বর্ষ পুর্বে, 

উত্তরবঙ্গে বিদ্তম[ন ছিল। বঙ্গলিপি ইহার ছুই তিন শত বর্ষ পূর্ব হইতে বিস্তমান ছিল' 

অনুমান করিলেও তাহাকে ছুই সহস্র বর্ষ বয়ন্ক বলা যাইতে পারে। এই বিবরণ মুদ্রা" 

চি্রপহ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ্থ গ্রন্থ ও পত্রিক! প্রকাশ সমিতির উপরে 

ভার দেওয়। হইল। | 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রঞ্জনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় শেঠ মৃহাপয়ের নিকট হইতেই মুদ্র গ্রথণ 
পূর্বক যে বিবরণ লিখিয়! পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি দমুজমর্দিন নামাস্কিত মুদ্রার শক ৬৩৯ 

এবং মহেন্দ্র্দেবের মুদ্রার শক ৬৩৬ অনুমান করেন। ত্রিসংখ্যায় যে শকাব্দাটি লিখিত 

হইয়াছে ততসম্বন্ধে উভয়েরই একমত | চক্রবত্তণ মহাঁশয় মুদ্রায় লিখিত পাগুনগর পাঠ দৃে 

অনুমান কয়েন যে, পাওুয্ার প্রাচীন নাম পুণ্ু,বদ্ধন । পাণুশষের নামানুসারে উহাকে 

পাণ্ুনগরও বলা হইত । পুগু.বদ্ধনের স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে এ্রতিহাসিক সমাজে অনেক বাদ* 

বিতণ্ডা চলিতেছে । এরূপ মুদ্রা আরও আবিষ্কৃত হইলে পুণ্; বর্ধন সংক্রান্ত বিতগ্ডার সত্বর 

অবসান হইবে । এই বিবরণটিও পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া আবশ্তক। 
অতঃপর ্বর্গাঞ় সাহিত্যরথী স্বনামধন্ত রায় কালীপ্রসঙ্ল ঘোষ বাহাছর,বিগ্তানাগর 

মহাশয়ের ্বর্গীরোহণে এই সভার পক্ষ হইতে শোক প্রকাশক একটি গ্রান্তাব উত্থাপন করিয়া . 
শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্গলাহিত্যিকদিগের 
অগ্রণী ন্ব্গীর কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় স্বর্গীয় বহ্কিমচন্দ্রের সমসামফিক। বক্ষিমচন্ত্র প্রচারিত 

বঙ্গদর্শন এবং কালী গ্রণস্ন প্রচারিত বান্ধব এই হৃইথানি পত্রিক হইতেই বাঙ্গাল! ভাষার 

আদর্শ নির্ণাত হইয়াছে । তাহার সুচিস্তিত গভীর ভাবপুর্ণ প্রবন্ধাবলী বঙ্গভ।ষার অলঙ্কার 

স্বরূপ হইয়াছে । এই প্রবন্ধমালায় গৃহীতভাব কোনও বিষয় বিশেষে আবদ্ধ না থাকির! 

সার্বজনীন বিষয়ে বিচ্ছুরিত 'হইয়াছে। এতত্ারা তাহার চিন্তাশকির সীম! কত 

বিশ্বৃত' ছিল তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যার়। এই সকল প্রবন্ধ যে কেবল গভীর 

ভাবপূর্ণ এরূপ নহে; গভীরতার সহিত কৌতুকও মিশ্রিত ছিল। কিন্ত এই কৌতুক" 
গুলি নিরর্থক বা ভাবশুন্ত নছে। আবার ভক্তির ছ্বিক দিস়াও তীাছুর প্রতিআ কম 
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পুরিত হয় নাই। বালকোচিত সরূলতক্তি লইয়া তিনি “ম| না মহা শক্তি” “'হরিদ।সসাঁধু” 
গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । আবার পাঁরলৌকিক বিষয় লইয়াও তাঁহ।র চিন্তার পরিচয় 

““ছাঁয়াদর্শনে” আমরা দেখিতে পাই। সাহিত্যিক ও সাংসারিকের মধ্যে আমরা অনেক 

স্থলেই বিরোধ দেখিতে পাই; কিন্তু এই প্রগাঢ় সাহিত্যিক একট] প্রকাণ্ড রাজ্যশাসন 

ভার দক্ষতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ভাওয়াপ রাগ্য ইহার দ্বার স্থশাধিত ও 

উন্নত হইয়াছে । ইংলগ্ড হইতে অষ্টাদশ শতাবীর সাহিত্যিক গ্রতিভ। যেরূপ তিরোহিত 

হইয়াছে, বঙ্গ হইতেও ধীরে ধীরে প্রবীণ সাহিত্যিকগণের অভাবে সেই প্রতিভা অস্তমিত 

হইল। প্রবীণ সাহিত্যিকগণের মধ্যে এক্ষণে কেবল শ্রীযুদ্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাঁশয়ই 

অবশিষ্ট রহিলেন। বঙ্গের ইহ1 নিতান্তই ছূর্ভগ্য। 

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্য।য় বাহাদুর সহকারী সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ঢাক! 

সারস্বত সমাজের তিনি অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। সম্প্রতি সেখানে শহারই ঘ্ে একটি 

বঙ্গনাহিতায সমাজেরও প্রতিষ্ঠা হইয়/ছিল। এই উভয় সমাজেরই অশেষ ক্ষতি হইল। 
তাহার কৃতিত্ব সারদ্বত সমাজ বঙ্গে সংস্কত ভাষার চর্চায় অগ্রণী হইয়াছিল। এইরূপ ব্যক্ত 

করিয়া শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের উত্ধবাপিত প্রস্তাব সমর্থন করিলে নীরবে ও সসম্মানে তাহ! 
গৃহীত এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকটে সমবেদনা জ্াপক পন্রর পাঠাইবার ভার সম্পার্দক 

মহাশয়ের উপর অপিত হইল। | 

পূর্ববঙ্গের নৈয়ায়িকবর পণ্ডিত গঞ্গাচরণ স্তায়রত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশক 

প্রস্তাব উথাপনপূর্বক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যগেন্দচন্্র বিগ্াভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ্টায়রত্ব 

মহাশয় পূর্ববঙ্গ সারম্বত সমাজের অন্তর সভাপতি ছিলেন । তাহার ভ্তাঁয় তেজন্বী প্রগাঢ় 

স্ঠায়ের পণ্ডিত পুর্ববঙ্গে আর ছিলনা । কেব্লন্াঁর়শাস্্ে নহে, দর্শনাদি সর্বশান্জে তাহার 

অধিকার ছিল । (বিশেষতঃ তন্ত্রশান্ত্রে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। সাহার অভাবে তন্তু 

শান্ত্রলোচনার পক্ষে যে অভাব হইল তাহ' সুদূর ভ্ষ্যিতেও পূর্ণ হইবে না। বার!ণসী ধামে 

স্কাের বিচারে তিনি বঙ্গের মুখ রক্ষং করিয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলার মহীসার গামে 

তাহার বাসস্থ।ন ছিল, এইস্থান হইতে ঢাক! বিক্রমপুরে কোনও আয়ের বাটীতে আসিয়া 

তিনি পীড়িত হুইয়। ১৪ই জ্যেষ্ঠ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ তারিখে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করেন। ইহার ন্যায় 

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিরল। বিচারস্থলে কখনও কেহ স্তাহার ধৈর্য।চাতি দেখিতে পা 
নাই। ই'ছার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরনাথ বাঁকরণতীর্থ মহাশয় অধুনা! ব্যাকরণের 

অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। |] 
শ্রাযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিগ্তালঙ্কার সহকারী সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক এই প্রস্তাব 

সমর্থিত হইলে সর্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়া সমবেদনা! জ্ঞাপক পত্তপাঠাইবার ব্যবস্থ। 

কর হুইল। 

এই সময় শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সেন সভার কার্য্যাধাক্ষ মহাশর আর একটি শেক-বার্ত। 
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সভার গোচর করিলেন। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের প্রধংন অধ।াপক স্বগীয় বৈকুঠ 
কিশোর চক্রনভ্ভী এম, এ, মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে এ প্রদেশের অধায়নশীণ হবিষান্থংশীষ্গণের 

অশেষ ক্ষতির কারণ হইল , এই মহাজআ্সারই উদ্ভোগে ময়মনপিংহ কলেজভবন 

নির্মিত হইয়! তাঁহ। উন্নতির চরমসীমাফ গমন করিতে পারিয়াছিল। ঢাক লগন্নাথ কলেজের 

প্রধান অধ্যাপকের কাজ ত্যাগ করিয়! ইনি ময়মনসিংহে আগমন করেন । ময়মনদিংহ জেলার 

চরপাড়া গ্রামে সাহার জন্ম হইয়াছিল । এই মুত মহাত্মর পুক্র শ্রীনৃক্ত সুরেন্রকিশোর চক্রবন্তী 

মহাশয়ের নিকটে সভা হইতে সময়োপযোগী পত্র প্রেরপ আবশ্ঠক। তাহার এই প্রস্তাব 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্্র বিগ্ভাভৃষণ মহাশয় কতৃক সমর্থিত হইলে গৃহীত হইল। 

"সভাপতি মহাশয় পঠিত প্রাবন্ধ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে ব'লে শ্রীধুক্ত হরগোপাল 

দাসকুও্ড মহাশয় বলিলেন যে নিষিন্দা গ্রামে ্বগীয়, প্ডিত গদাধর ভর্টাচার্ষের মাতুলগ্রাম। 

এই গ্রামে প্রসিদ্ধ উদযন।চার্য। ভাছুড়ীরও বাসস্থান ছিল। এই ভাছুডীবংশের সহিত গদাধরের 

কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা তাঁচ অনুপন্ধান করিলে ভাল হয়। 

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে--এই সভার সহিত সংহ্যষ্ট হয়! অবধি যুক্ত 

পশ্তিত যোগেন্দ্রচন্দ্র (বিগ্থাভূষণ মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজের অধাপকদিগের জীবনবৃ্তাস্ত 

সক্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পুর্বে তিনি ন্র্তের সমন নিরূপণের চেষ্টা করিয়া বিশেষ গবেষণার 

পরিচয় শিয়াছেন। পরে ন্বগীয় চন্দ্ুকাস্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনী লিখিয়ছেন ; অধুনা 

উত্তরবঙ্গের গৌরবন্বরূপ আর একটি জীবনী আলোচনা করিষা বিশেষ কৃতিত্বের 

পরিচয় দিলেন। ই*হার চেষ্টায় পণ্ডিত সমাজের একট! ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আমরা জানিতে 

পারিব এরূপ আশ। করিতে পারি। পঞ্ডিত মহাশয় এ সভার অগণ্া ধন্তবাদের পাত্র । 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তবানা প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি মহাশয় বলিলেন থে 

স্বগীয় গদাধর ভট্টাচার্যের উন্তরবংশীয়েরা রঙ্গপুর কালেক্টরিতে তাহাদের ভূসম্পত্ত আছে 

কিনা তাহার একবার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; সেই সম্পর্কে একখানি পত্রও তাহার কাছে 

ছিল কিন্তু এপর্যান্ত খুঁজিয়! পান নাই । যদি পান তাহ! প্রকাশিত হইলে তাহার বাসস্থান 

(নর্ণয়ের পক্ষে আর কোনও সল্গদেহ থাকিবে না। লেখককে ধন্ঠবাদ দিয় তিনি তাহার 

বক্তব্য শেষ করিলেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পরে রঞঙ্জনী ৮ ঘটিকার সময় 

সভাভঙ্গ হয়। 

. শ্রীন্ুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী | শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

সম্পাদক । সভাপতি। 
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ছুরেন্্রনাথ সেন বি, এল. ১ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী 

ষষ্ঠ বর্ষ ১৩১৭ 

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন । 
৮ আশ্বিন ১৩১৭ ) ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০ । 

স্থান সভার কার্ধ্যালয়-_রঙ্গ পুর ধর্মুসভাগৃহ | 

রবিবার অপরাহু ৬ট। | 

উপাস্থতি | 

্ীযুক্ত রায় শরচ্চন্ত্র চট্টোপাধা!য় বাহাদুর সভাপতি । 
প্ডত ভবানী গ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ নহকারী সভাপতি। 
পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল পঞ্জিকা-সম্পীদক। 

কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিছ্বারত্ব এম) এ, বি, এল. 

অতুলচন্ত্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, শ্তরীধুক্ত কা'লীনাথ চক্রবর্তী বি, এল, 
দীননাথ বাগুচি বি, এল, »». বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, বি, এল, 
ম্দনগোপাল নিয়োগী 

ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী 

পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী 

কাবা-বা!করণ-পুরাণতীর্থ ১, 

কবিরাজ দেবেজনাথ রায়কবিরঞ্জন ), 

হরুগো।প।ল দ।সকুও 

সহকারী পত্রিক। সম্পাদক 

লোকনাথ দত্ত 

5১ 
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5৪ 

কু্তবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল. 

জ্ঞানেন্দ্রচন্জ সেন 

হেমচন্ত্র সেন কার্্যাধ্যক্ষ 

ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য এল, এম্ এস 

যাদ্দবচন্ত্র কাবাতীর্থ 

উদসকান্ত ভট্টাচার্য্য 

জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রস্থা্দিরক্ষক 

স্বরেন্্রচন্ত্র রায় চৌধুরী সম্পাদক্ষ 
ও অন্যান্ত | 

আলোচ্য বিষয়। 

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্বাচন। ৩। স্থোপহার- 

দাতৃুগণকে ধন্তবার্দ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ--(ক) শ্রীধুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ 
মহাশয়ের সচিত্র “আসামী কামান' | 

খৈ) শ্রীযুক্ত হরগোপাল দান কু মহাঁশঘ্জের সচিত্র “'পৌগু,বর্ধন/ । ৫। প্রদর্শন_. 
জীধুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় সংগৃহীত গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত রঞ্জিত 



বষ্ঠ বর্ষের কার্ধ্যবিবরণ ২৯ 

ইঠ্কাদি ও মজুমনগরে প্রাপ্ত তাম্ময় বিষুমুর্তি। ৬। শাকপ্রকাশ- উত্তরবঙ্গের কবি 

রজনীকান্ত সেন বি, এল মহাশয়ের মৃত্যুতে । ৭। বিবিধ। 

নিদ্ধারণ। 

১1 গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ যথাবিধি গৃহীত ও স্বাক্ষাগত হইল। 

২। নিয়লিখিত ব্যকিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়। এ সভ।র সভ্য নির্বাচিত 

হইলেন। 

সভ্যের নাম - প্রস্তাবক-_ সমর্থক 

শ্রীধুকক পণ্ডিত বামাচরণ ন্ায়|চার্ধ্য শ্রীযুক্ত মহামহোপাধায় 

কুইন্দ কলেজ, বেনারস সিটি, পঙ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব সম্পাদক 

জাঙ্কবী চৌধুরাণীর বাড়ী 
১ সতীশচন্ত্র চক্রবস্তী 

সম্পাদক সাহিত্য সমিতি সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগদী শনাথ মুখোপাধ্যায় 

নবগ্রাম, হেমনগর পোষ্ট, ময়মনসিংহ | | 

, শরচ্চন্দ্র চক্রবন্তী আটিষ্ট , পূর্ণেন্মোহন সেহ।নবীশ . সম্পাদক 
"কুল।ঘ!ট পোষ্ট) রঙ্গপুর 

,, অক্ষয়কুমার পাল 

নীলফামারী মুন্দেফকোট কালিদান চট্োোপ।ধ্যায় 
পোষ্ট নীলক্ষামা রী, রগপুর 

৩। নিমপিখিত গ্রন্থার্দ উপহা।র ধন্ঠবাঁদ পুরঃসর গৃহীত হইপ্প। 

উপহার দ্রব্যাদি উপহারদাতার নাম_- 

(১) সজীব বৃক্ষ (মৃতাবস্থায়) শধুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী এম, আর এ, এস 

কাচাধারে রক্ষিত ্ কুণ্তীর জমিদার। 

(২) ধাতুময় বিষুঃমুন্তি, প্রাচীন গৌঁড়ের শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত। 
ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত নানাবিধ রঞ্জিত ভোলাহাট, মালদহ। 

ইষ্টকের নমুনা, মুন্ময় গুলি, কারুকারধ্যের ছাপ 

ইত্যার্দি বহুমূল্যবান এ্রতিহাপিক ও প্রাচীন 
শিল্প নিদর্শন। | 

৪। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধা!য় মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাখাল দাল বন্যোপাধ্যায় 
এম্ এ, মহাশয়ের পঅ|সামী কামান” প্রবন্ধ পাঠ এবং গৌরীপুর রাজবাড়ী, ভাগলপুর ও. 
কলিকাতাস্থিত ইত্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষত আসাম রাজগণের কামানের গৃণীত আলোক 

চিগ্র সভ/গণকে প্রদর্শন করিলেন। সচিত্র এই প্রবন্ধ রপুর-স|হিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রক1- 



৩০ রঙ্গপৃর-সাহিত্য-পরিষদের 

শের ভার গ্রন্থ 9 পত্রিক! প্রকাশ সমিতির উপরে অর্পিত, সঙ্কলনকর্তাকে সভার পক্ষ হনে 

ধবাদ প্রদত্ত হটল। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দান কু মহাশয় ঠাভার স্বরচিত '“পৌওু বর্ধন” গ্রবন্ধ পাঠ 

করিলেন। কুওু মহাশয় একাল পর্যাস্ত বগুড়ায় পৌগ্-বর্ধনের অবস্থান সন্বপ্ধে থে সকল 
প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাঁহারই সমাবেশ করিয়াছেন। বগুড়া সাহিা- 

সম্মিলনের সময়ে স্কন্দ মন্দিরের আবিষ্কৃত প্রস্তর সোপানাবলীর যে চিত্র গুহীত হইয়াছিল, 

তাঁহাও এই সঙ্গে প্রদর্শন করিলেন | এই গ্রবন্ধট ১৩১৭ বঙ্গাব্দের শাবণ মাসের (৪র্থ সংগা) 

প্তিহাসিক চিত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। 

প্রবন্ধ পাঠের গ্রারকালে এই সভার স্থায়ী সভাপতি মঙ্থামহোপাধায় পাণতরার্গ শ্রীঘুক 

যাদবেখর তকঃতু ম€।শয় সভায় আগমন পৃর্বক স্বীয় শান আধকার করেন। তিনি পতিত 

গ্রবন্ধপ্ধয সম্বন্ধে নিয়'লথিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,__ 

হিন্দুরাজগণ বনুপূর্ব্ হইতেই কামানের ব্যবহার জানিত্তেন। পুরাণাদ গ্রন্থে যে বজের 

উল্লেখ আছে, তাহ কামান অপেক্ষা! ভীষণতর হইলেও কামান নহে। এখনও তদ্রুপ কোনও 

অস্ত্র আবিষ্কার হয় নাই। বীরবর দিগিপ্য়ী আলেকলাও(র ভারতবর্ষে আলিয়া আরি&- 

টেল্্কে ভারতীয় যুন্ধরীতি সম্বন্ধে ষে পত্র লিখয়াছিলেন, তৎপাঠে তখনও যে ভারতে কাম” 

নের অস্তিত্ব ছিল তাহ অনায়াসেই বুঝ। যায। আমাহোম রীজগণ কাদানের ব্যবহার বরিতেন 

তাহার জলন্ত গ্রমাণ আবিষ্কৃত কামান গুলই দিতেছে। শ্রীমান্: রাখালদাদ বন্দোপধধায় 

মহাশয় এই বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধন্তবাদার্থ হইয়াছেন। 

দ্বিতীয় গ্রবন্ধ সম্বন্ধে বর্িলেন মে, যদিও একদল সাহিত্যিক “পৌগু,বদ্ধনের” অবস্থান 

মালদূৃছের নিকটবন্তী পওুমায় নির্ণয় করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং নানা প্রমাণ 
সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না) এবং লেখকের 

সহিত পৌগু বর্ধনের মবস্থ।ন বগুড়াতে স্থাপন সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন। 

৫। অতঃপর নিয়লিখিত দ্রব্যাদি কৌতুহলাক্রান্ত সভ্যগণ সমক্ষে সম্পাদক মহাশয় 
কর্তৃক প্রদশিত হইল। - 

(ক) শ্রীযুক্ত মৃত্াঞ্জয় রার়চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক গভর্ণমেন্টের মত্ম্ত বিভাগ হইতে বজ- 

সাগরে ধৃত মাংসভূক্ বুক্ষ। (মুতবস্থায় ) 

(খ) উক্ত রায়চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত গুপ্ত রাজগণের একটি স্থবর্ণ মুদ্র!। 
অতঃপর ইহার পাঠ্োন্ধারের ব্যবস্থ। কর! যাইবে। 

(গ) শ্রীযুক্ত হরিদ।স পাপিত মহাশয়-কতৃক সংগৃহীত মদ্ভুমনগরের ধাতুময় বিষুমুত্তি। 
মালদহ পাওুয়ার নিকটবর্তী ম্জুমনগর নামক স্থ'নে জনৈক সাওতাল কৃষকের হলমুখে এইমৃষডি 
উখিত হুইয়াছিল। এই বিষুধসুত্তির উচ্চতা ৬ ইঞ্চ মাত্র। ক্ষুদ্র হইলেও ইহার শিল্পনৈপুণ্য 

অতুলনীয়। মৃষ্তর বেশভূষ। ও বস্ত্র পরিধানের তঙ্গী দেখিলে ইহাকে ড্রাবিড়ীয় শিল্পগণের 
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শিল্পজাত্ত বলিয়া বোধ হয়। কান্তকুজাগত ত্বাঙ্ষণগণের সঙ্গে তাহাদের বাসস্থানের শিল্পনৈপুণ্য 

বরেন্দ্রভূমে প্রবেশ করা বিচিত্র নহে। তদানীস্থন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে এই প্রকারের বিষু- 

মুর্তির আরাধনা তাহারাই প্রবন্তিত করিয়াছিলেন । ঠিক এই প্রকারের বহু প্রস্তরময় বিষুমুর্ঠি 
বরেন্দ্রভূমের নানাস্থানে পরিদৃঈ হইয়া থাকে । | 

( ঘ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পাঁপিত মহাশয় কতক প্রাচীন গেৌঁড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে 
সংগৃহীত নিম্নলিখিত রঞ্জিত ইঞ্টকাদি প্রদর্শিত হইল। গৌড়ীয় অতীত শিল্পকলার এই সকল 
উজ্জ্বল নিদর্শন সভ্যগণের মানসপটে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের ভাব আনয়ন করিয়াছিল। সংগ্রহ- 

কর্তীকে এই কল অমূল্য নিদর্শন সংগ্রহ পুব্বক রঙ্গপুর পরিষদে উপহার গ্রদ(ন জন্ঠ সভার 
পক্ষ হইতে ধন্তবাদ প্রদান কর! হইপ। ্ 

প্রদর্শিত দ্রব্য তালিক। । 

গৌড় ও পাণুয়ার ইষ্টকেব নমুনা । 

১। নুবকুতবে আলমের সোফি থানার পশ্চাৎ ভাগে 'রণীমহল+ বা বেগমমহলের গৃহের 

মেজের পাটটাতন। এনামেল টাইল। 
ৰ। রুলের বু বা প্রস্তর । 

৩। আদীনা মলজেদের পুন্ব দক্ষেণ দ্রিকশ্থিত “রাছট বাকে?? শ্রাপ্ু । এন(মেল টাইল। 

৪। পাওয়ায় “একলাবী” নামক মন্দিরের বহিভাগের পার্স খোদিত হষ্টক। 
৫। ফুটি মন্জেদ হইতে প্রাপ্ড খোদ্িত ইষ্টক। (২ থানি) 

৬। বড় সাগর দীঘির সন্গিকটস্থ ঝন্ঝনিয়া মসজেদের নিকটবর্তী আখিনিরাজ উদ্দমের 
সমাধি গৃহের “খোদিত ইষ্টক+ | 

৭। বাইশ গজী নামক প্রাচীর পেষ্টিত “বেগমমহলের” এনামেল টাইল। (৩ খানি )। 

৮1 ও দেওয়ান খানার এনামেল টাইল (৮ খানা )। 

৯। বাইশ গজীর (পশ্চিম গঙ্গাতীরে ) বাদসাহী আমলে বারেগার ছাউনী এন।মেল 

থে।লায় ভগ্নাংশ । (৪ খান )। 

১*। বাইশ গজীর পশ্চিমস্থ “ঠ'কুর বাঁড়ী” নামক স্থানের এনামেল টাইল (৪ খানা )। 

১১1 গৌড়ের অন্যান্ স্থানের এনামেল টাইল। (৫ খান! )। 
১২। রাজ প্রাসাবের পার্্ববন্তী “শান্কীভাঙ্গ।” নামক স্থানে যথেষ্ট চিনেমাটির বাসনের 

ভগ্নাংশ পতিত আছে তথ! হইতে প্রাপ্ত । 

১৩। এনামেল করা হাড়ী বা প্রক্তারের কোন পদার্থের অংশ । (১ থানা )। 

১৪।. এনামেল করা ডিস, ব ইড়ীর অংশ (কানা )। 

গৌড়। 
১৫। দ্বারবাদিনীতে প্রাপ্ত বৃহৎ একথও্ড গালার কিয়দংশ। 

১৬ 
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১৬। মুত্তিক নির্মিত ও'লর ভগ্ন ও অভগ্র হুইটা। 
১৭। ওুয়। মালতী হইতে পিরামিড।কার মুর্তিক।র ১টা প্রবা। 

১৮) «“লোহাগড়? নামক স্থানের প্রস্তর মংযোগ পদ্বার্থের নমুনা । 

শ্রযুত্ত রয় শরচ্তন্দ্র চটে পাধ্যায় বাহাদুর বি, এল, মহাশয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন থে 

উত্তরবঙ্গের গোৌরবস্বরূপ কবিবর রঞজনীকান্ত সেন মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে এ মভার_ পক্ষ 

হইতে শোকপ্রক!শ করা হউক। এই প্রস্তাব উ্খাপন করিয়া বলিলেন যে বিগত বর্ষে 

কবিবর রঙ্গপুরে শুভাগমন করিয়! তীাহারই গৃহে স্বরচিত সঙ্গীতের দ্বারা রঙ্গপুরবাঁসীর চিত্ব- 

বিনোদন করিয়াছিলেন। তখনও কেহ জানিত নাযে এত সত্বরেই তাহাকে হারইতে 

হইবে। সমগ্র বঙ্গের বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের নিতান্ত ছুভগা যে এরূপ একজন একনি 

সহিত্যিককে হারাইতে হইল । 
এই প্রস্তাব সমর্থন কালে শ্রীযুক্ত অন্ভুলচন্ত্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল. মহাশয় বলিলেন যে 

রজনীকাঁঞ্ধ কবিতার ভিতর দিয়া ব্গব।সী মাত্েরই কাছে পরিচিত। এই পরিচয় ছাড়! অন্ত 

ভাবেও তাহার সহিত বক্তার পরিচয় ছিল। তিনি রূলজ্র ছিলেন। দেশের গৃহে গৃহে 

তাঁহার নান! রসে সিক্ত গান চিরকাল থাকিবে ও তিনিও অমর হইয়! থাকিদেন। অন্তিম 

কলের পূর্ব মেডিকেল কলেজে বসিয়! তিনি যে আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা 

ভারতীয় কবির পক্ষেই সম্ভবপর ; অন্ঠদেশে বিরল। সমাঞ্জ সংস্ক।র কল্পে স্তাহার গানে তিনি 

যেরূপ তীব্র ও হাশ্তরসের অবতারণ। করিয়।ছেন, সেইরূপ ভক্ষিরসেও ভাহার গন সরস হুইয়। 

ধর্ম গ্রাণতারও উজ্জল ছবি ফুটাইয়। [দয়াছে। 

শ্রীযুক্ত হরগেপাল দাস কুণ্ড মহাশয় বলিলেন এরূপ সর্বরসজ্ঞ সুকবি এক|লে বঙ্গে আর 

জন্মগ্রহণ করে নাই। | 
সম্পী্ক ম্হাঁশন বলিলেন উত্তরবঙ্গ সাহিত্য স্লনে যোগদানার্থ তিনি দুইবার আহত 

হইয়াছিলেন; কিন্তু ছভ|গোর বিষয় তিনি ছুইবারেই পীড়িত থাকায় আগমন করিতে পারেন 

নাই বলিয়! কতই দুঃখপ্রকাশ কারয়া পত্র নিখিয়।ছিলেন। বিগত গৌরীপুর সম্মিলনের মময়ে 

তিনি কঠিন কঠরোগে আক্রাস্ত হইয়া মেডিকেল কলেজে অবস্থান কৰিতেছিলেন। হঠাৎ 

বিগত বর্ষে রঙগপুরে আসিয়া তিনি অত্যল্পকাল অবস্থান পূর্বক চলিয়! যাওয়ায় রঙগপুর 

পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করারও সুযোগ ঘটে নাই। ইহা অপেক্ষা 

পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? 
পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, রজনীকান্তের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় 

রাজসাহীতেই হইয়/ছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তখন মহাড়ঘ্বরে “অভিজ্ঞান 

শকুস্তল”” অভিনয় করার উদ্ভোগ কৰিতেছিলেন। উহার প্রথম অস্কের নটার গানটির 

অনেকেই অনেক সুর দিয়াছিলেন, কিন্ত তাহা শ্রুতিমধুর হয় নাই, শেষে রজনীকান্ত যে 
স্বরে উহ! গান করিলেন; ইতাহ! প্রর্কৃত সুর বলিয়। মনে হুইয়াছিল। ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
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রজনীকান্ত যখন রঙ্গপুরে আগমন করেন, তখন তাহার লহিত দেখা হয় নাই। কেহ 

কেহ বপিয়াছিলেন যে, রজনীকান্তের “অমুতে” কবিনর রবীন্দ্রনাথের "কণিকার ছায়। স্পর্শ 

করিয়াছে । «“ভারতী” সম্পা্দিক। অতাধিক ভ্রাতিষ্নেহ বশতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছায়া 

রজনীকান্তের রচিত “মমৃতে”” দেখিয়া মুগ্চা হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত আর কেহ হয় নাই। 

তাহাকে বঙ্গের শ্রেঠ কবি বলয় মকলেই একবাক্যে সাকার করিয়াছেন। স্বভাব কবি রজনী- 

কাস্ত কি অলঙ্ক।র ঝন্ধ!বে, কি শব্পিস্তাসে, কি ভাব ঘদিণেশে অধ্তীয় ছিলেন । ইহার পিতা 

.গুরুপ্রসাদ সেন রঙ্গপুরের মবজর্গ ছিপেন। সে নময়ে বক্ষার-সহিত ভীহার বিশেষ পরিচয় 

হইয়।ছিণ। সেন মহাশয় পর্মনিষ্ঠ ও ত্রাঙ্ষণভক্ত ছিলেন! পিগ্ভাগতিপ ছন্দ লইয়| কীর্তনের 

সুরে গান রচনা করিতেন। তাহার একটি গানের ভব মার ঠাহ।র মনে ম।ছে যথা, 

প্চর্চঃলা চপল| যখন চমক।ইয়। অদৃশ্য হয়, তখন জলপর আর্তনাদ করিয়া উঠে 1৮ এরূপ ভাব- 

সমৃদ্ধ কবিতা খুবই কম শুনিপাছি। সৌভাগ্যগুণে এপ কবির পুর ও বঙ্গবিশ্ত কবি হুইয়। 

জন্মিয়াছিলেন। আবার এই বংশে অনুান্থন্দপ9 জন্মগ্রহণ করিয়! কবিত্ব সম্পদে সমৃদ্ধ 

হইয়াছেন । বৈদ্যদ্িগের কবিরাজ উপাধির সার্থকতা আছে। আ'ধকাংশ পদ্বাবলী.রচক্ষিত] 

বৈদ্যবংশ সম্ভৃত। সাধকশ্রে্ঠ বানপ্রণাদও বৈশ্ববশাবতংস॥ চৈতন্য ভাগবত-রচয়িত! 

কৃষ্দ।সের কবিরাজ উপাধি ছিল-। বঙ্গ নরপ'ত লক্ষ্মণ" সেনের সভাধিঠিত উমাঁপতি ধরও 

বৈগ্ঠবংশীয় ছিখেন। রজনীকান্তের অকাল বিয়োগে বঙ্গভাষার সমূহ ক্ষতি হইয়াছে । এই 

শোকপ্রবাশক প্রস্তাব সর্বাদন্মতিতে নীরবে গৃহাত ইগ। 

সম্প:দক মহাশম্প এই সভার সহ্য মুন্দী মহম্মদ এম্ম|ইলের মৃদু সংবাদ সভায় ঘে!বণ। 
করিলেন। 

অতঃপর রজনী সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভার কাশ) শেব হইণ। 

রীন্মরেন্্রচন্তর বাঁ চৌধুপী, শ্রীভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী, 

সম্পাদক । সভাপতি । 



ষষ্ঠ বর্ষ । 

পঞ্চম মীমিক অধিবেশন | 
18ঠ1 অগ্রহ|য়ণ--১৩১৭ 7) ২০ নবেম্বর ১৯১০ । 

রবিবার--অপরাহু ৫॥* টা। 

উপস্থিতি | 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লা হড়ী কাব্য-বা।করণতীর্৫থ সভাপতি । 

».. ধিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল,। 

এ. পূর্ণেন্দুমোহন মেহানবীশ সহকারী সম্পাদক । 

এ. পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্-ব্যাকরণপুরাঁণ তীর্থ মহকারীপত্রিক| সম্পাদক 

এ. অন্পপাচরণ বিদ্ালক্কার সহকারী সম্পাদক। শ্যক্ক গণেন্ত্রনাথ পণ্ডিত। 

«এ. রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার | 

»এ. হরগোপাঁল দাস কু সহকারী ৮ জগদীশনাথ মুখেপাধায়। 

পত্রিকাসম্পাদদক। গ্রন্থাদি-রক্ষক | 

এ. কুজবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল। ”' মদন গোপাল নিয়োগী। 

১. কেদার নাথ বাকৃচি ম্যানেজার ” স্ুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক । 

আলোচ্য বিষয়। 

১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্বাচন। 

দ্বাতগণকে ধন্চবাদ আাপন। ৪ প্রবদ্ধ--শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনথ ভট্টাচাধ্য বিগ্ভাবিনোদ 

এম এ মহাশয়ের “পরগুরাম কুণ্ড” ৷ ৫1 গ্রাদর্শন_-হীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র ঠাকুর রাজগুর 

মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত নাটোরের রাণী ভবানীর নির্মিত মন্দির অভ্যন্তরস্থ ৬তবানী মাতার 

এবং আসাম গারে। পর্বতে প্রাপ্ত অভিনব অক্ষরে লিখিত কারুকাধ্যময় একখ।নি অতি 

প্রাচীন হম্তলিখিত পুথির পৃষ্ঠাঘয়ের আলোক চিত্র। ৬। পাঁটনা কলেজের অধ্যাপক 

প্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ্ রাজসাহীর অধিবাসী শ্রীযুক্ত যছুনাথ দরকার এম, এ মহাশয়ের মালদহ 

উত্তরবঙ্গ-সাহ্ত্য সশ্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ সংবাদ। +। নিবিধ। 

নির্ধারণ । 

১। গত অধিবেশনের কার্যাবিব্রণ ষখারীতি গৃহীত,ও স্বাক্ষরিত হইল। 
২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সভ্য নির্বাচিত হইলেন। 

৩। গ্রস্থোপহার- 



ষষ্ঠ বর্ষের কার্ধ্যবিবরণ ৩৫ 

সভ্যের মাম-_ | প্রস্তাবক-- সমর্থক 

শ্রীযুক্ত মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহম্মদ সম্প।বক সভাপতি 

এম, এ ডেপুটী কালেক্টর, রঙ্গপুর। 

শ্রীধুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবন্তী এম্,এ, বি,এল. শ্রীধুক্ত জগদীশ নাথ অল্পদাচরণ বিভ্তালঙ্কার। 
রঙ্গপুর (দ্বিতীয়বার ) মুখোপাধ্যায় । সহকারী সম্পাদক। 

,। কামিনী মোহন বাগ.চি জমিদাীর। শীযুক্ত শশিভুষণ ঠ!কুর রাজগুর সম্পাদক। 

বিয়া! পোষ্ট ; রাজসাহী। 

,, প্রিয়নাথ লাহিড়ী স্ুপারিন্টেখ্ডেন্ট। প্ডত অনদাচরণ বিদ্তালঙ্কার সম্পাদক 

কাকিনারাজ, কাকিনা পোষ্ট; রঙগপুর। 

,, প্রপন্নকুমার দস ডুইং মাইর হরগে।পাপল দাস কু$ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত 
জানকী ব্ললভ মঃ ইং স্কুল 

মাহিগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর। 

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর কতকগুলি গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃগীত হইল। 

৪ । শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পত্মনাথ বিদ্যা।বিনোদ এম, এ, মহাশয়ের 

রচিত প্পরশুরামকুণ্ডঃ, শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ গ্রন্থ ও পত্রিকা-গ্রকাশ 

স'মতিতে উপস্থাপিত করিয়। তাহার অন্থমোদনক্রমে পত্রিকাস্থ করিবার জন্ত তিনি অন্ুরুদ্ধ 

হইলেন। প্রবদ্ধ সংক্রান্ত “পরশুরামকুণ্ড'' গমনপথের মনচিত্র এসং পথে ধেরূপ কুটার 

নির্মাণ পূর্ববক যাত্রিগণকে রাত্রিবাদ করিতে হয়, তাহার একখানি আলেখ্য সভ্যমণ্ডলীকে 

প্রদশিত হইল। 

প্রবন্গীলোচনা | 

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, গত গৌরীপুর সাহিত্য সম্মিগনে শ্রদ্ধেয় বিগ্ত।বিনোদ 
মহাশয় সভাপতিরূপে তাহার অভিভাষণে আঁভাল দিয়াছিলেন যে সুদূর বদরিকাশ্রমের 

বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। হইয়াছে; কিন্ত বঙ্গের পার্বর্তী পরশুরামকুণ্ডের পণঘ।টের বিষয় আজও 

বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। ইহ! তাহাদের আসাম সম্বন্ধে 
ওদাসীন্তের অকাট্য প্রমাণ এইন্ধপ আভাস দেওয়ার পরে বঙ্গপাহিত্য সমাজের কলঙ্ক 

মোচনার্থ তিনি নিজেই বহ্ৃশ্রম ম্বীকার পূর্ব্বক এই দুর্গম স্থানে গমন করিয়া তাহার আবশ্যকীয় 

বিবরণ লিখিতে লেখনী ধারণ করিয়াছেন / আসামের অতীত কাহিনী বঙ্গীর সহিত্যিক- 

গণের আলোচনার গণ্ীর বাহিরেই যে এতকাল পড়িয়াছিল, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় 

নাই। যদ্দিও বহু শিক্ষিত বঙ্গবাঁসী আসামের অন্নে গ্রতিপালিত হুইয়! আদামের অস্কেই জীবন 

পাত করিফজাছেন, বিস্ত তাহারা ফেহই উল্লেখযোগ্য রূপে এই বঙ্গ সন্নিহিত গৌরবময় 

প্রদেশের তত্বান্বেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিদ্তাবিনোদ মহাশয় আসামবাসী বাঙ্গালীর 



৩৬ রঙ্গপূর-মাহিত্য-পরিষদের 

এই অবশ্ঠকর্তবা বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাহারই চেষ্টায় গৌছাটাতে 

বঙ্গসাহিতামবশীলনী সভার প্রতিষ্ঠ। হইয়! আসাম তত্বেদ্ঘাটনে প্রবাসী বঙ্গবাণীকে আকর্ষণ 

করিয়াছে। এবপ বর্তব্যনি্ঠ কর্মী পুরুষের হস্তে ব্জপ্রতিভ। আস।মেও বিস্তৃত্তি লাভ 

করিতেছে, ইহ। অপেক্ষা আমাদের গৌররের বিষয় আর কি আছে? তাহার “1 1১11611) 

(০ 1১81590187) 11000 নামক একটি ইংরেলী প্রবন্ধ পূর্বে বাহির হইয়াছে। গ্রধানতঃ 

সেই গ্রবন্ধ হইতেই বর্তমান গ্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে । বন্গবানীর পক্ষে এই অঙ্জাত তীর্থের 

পথ-পরিচয়্ কম মূল্যবন নহে। : 

প্রীযুক গণেন্্রনাথ পঙ্ডিত মহাশয় বলিলেন, পরশুর(মকৃণ্ডের নামমাত্র শুনিয়াই সকলে 

এতদিন তুষ্ট ছিলেন, এক্ষণে পথঘ!টের ও অন্থান্ঠ মাবতীয় বিষয় এই প্রবন্ধ হইতে জানিতে 

পারিয়া অনেকেরই প্র তীর্থভ্রমণস্পৃ্গ বাড়ীতে পারে এবং তঙ্ছারা পথের সুগমতা (বিধানের 

একটা উপায় হওয়াও বিচিত্র নহে। | 

শ্রীযুকক জগ্দীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাঁখগ বলিপেন যে, বিগ্য।বিনো মহাশয় এত শ্রম 

স্বীকার পূর্বক ষে পরশুরামকুণ্ড দেখিয়া আপিয়াছেন, ইহ! তাহার বিশিষ্ট অধ্যবস।য়ের ও 

ধর্ম গ্রাণতাঁর পরিচায়ক । তিনি নিজেই এ তীর্থত্রমণ করিয়া! পুণ্যার্জন পূর্ববক সন্তষ্ট হন নাই, 

যাহাতে তাহার স্বদেশবাপী নরনারা এ তীর্থব্রমণে গিক্সা কোনও রূপ-কষ্টে পতিত না হন, 

তজ্জন্ত তাহাদের নিমিত্ত এই প্রবন্ধের দ্বার। একটি মুগাবান ভউপদেশও প্রদান করিয়াছেন। 

তাঁহার লে।কহিতৈষণা এইখানেই শেষ হয় নাই; তিনি স্থানীয় রাজ। এবং গভর্ণমেন্টের 

নিকটে পর্ষ)স্ত যাহাতে একটি পথ নির্মিত হইয়। তীর্থযাত্রীদিগের অশেষ রেশ দুর হয়, তজ্জন্ত ও 

চেষ্টা! করিতেছেন। তাহার এই চেষ্টা ফল হইলে তি'ন শ্মরণীয় হইয়া থাকিবেন সন্দেহ কি? 

পরশুরামাষ্টকটি তাহার হৃদয়-নিঃস্যত ভক্তিরসে সরস হইয়াছে। 

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদে অনেক প্রবন্ধ পঠিত হইয়া থাকে কিন্ত 

এ শ্রেণীর প্রবন্ধ এই নুতন পঠিত হইল। অন্ত বাক্তির অভিজ্ঞতায় লিখিত বছু পুস্তক চ'রি 

দিকে লইয়া গৃছে বপিয়। গ্রবন্ধ লেখ। এক প্রকার পরিশ্রমসাধ্য বটে, কিন্তু দুর্গমপথে যেখানে 
প্রতিপদে জীবন নাঁশের সস্ভাবন1, সেইথানে গমনপূর্বক নিজের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর 

করিয়া প্রবন্ধ রচনা! কর! অন্তগ্রকার আয়াদসাধা। পরপগুরামকুণ্ডে সাধু-সন্লাসিগণ যাইয়া 
থাকেন; কিন্তু তাহার্ের যাত্রার বিবরণ নান! কারণে লিপিবদ্ধ হয় না। বি্া/বিনোদ মহাশয় 

তাহার তীর্থযাত্রার বিবরণ লিখিয়। সকলের সমক্ষে পরশুরাম কুণ্ডের পথের বিবরণ এবং 

সেই কুণ্ডের চিত্র উপস্থাপিত করিয়! ধন্তবাদাহ্ হইয়াছেন । কুণ্ডের উৎপত্তি প্রভৃতি সমন্ধে 

পৌরাণিক বিবরণ গুলিও এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ হইলে আরও ভাল হইত। প্রবঞ্ধ উপাদেয় 

হইয়।ছে এবং তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। 

৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ5জ্ঞ ঠাকুর রাপ্রগুরু জমিদার মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত বগুড়া পের- 

গুরের নিকটবর্ডী ভবানীপুর নামক স্থানে যে পীঠস্থান আছে, তথাকার ৬কালীমাতাঁর সমন্দির 
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একখানি আলেখ্য প্রদশিত হইল। ৬মাতাঁর মন্দিরটি ন।টোরের স্বনীমধন্ত। রানীভবানা 

কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল; এক্ষণে উহার অবস্থা শোচনীয়। এই সকল পুরাকীন্তি রক্ষার 
নিমিত্ত যথাস্থানে চেষ্ট। করা আবশ্ঠক, এই মন্তব্য প্রকাশ পূর্বক মন্পাদক মহাশয় চিত্রথানি 
সভ্যগণকে প্রদর্শন কর।ইলেন। 

দ্বিতীয় চিত্রথানি সম্বন্ধে প্রাণ্তক্ত সংগ্রাহক মঙ্তাণয় পত্রের দ্বারা এইরূপ বিজ্ঞাপিত 

করিয়াছেন, 

এই ছবি একথা নি অতি প্রাচীন পুঁথি হইতে তাহ।র অগ্রজ শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্ত্র ঠাকুর 

মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। উহা ১৩*৪ সালে গারোপর্তের অস্তর্দেশে পাওয়া যায়। সুসঙ্গ 

মহারাজের কয়েকটি হস্তী এ অঞ্চলে আহা; সংগ্রহার্থ ম'হুহগণ কর্তৃক নীত হইলে তাহা! 

এক স্থানে দেবপুজোপযুজ তৈভ্তসার্দি যথা,_কোশাকুশি, কমগুলু, কুশসন এবং 

এ পুথি দেখিতে পায়। মহুতেরা এ চিত্রত পুথিখানি গ্রহণ পুর্ববক স্বীয় প্রভূ মহারজ 

বাহাছুরকে প্রদান করে। মহারাজ বাহাদুর উহার পঠোঞ্চারের জন্য যত করিয়াছিলেন 

কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। পরে ময়মনসিংহের তদানীস্তন ম্যাঁজিপ্রেট বাহাত্ুর সংবাদ 

পাইয়া পাঁঠেদ্ধারের নিমিত্ত ছুই বৎসর কাল রাখিয়া অকৃতকার্য হইয়া ফেরত দেন। তদদবধি 

পু থিখনি মহারাজ বাহাদুরের নিকটেই আছে। 

এই পুথিখানির পত্রসংখ্য। ২৪1২৫ এবং পেবোডের গায় পুরু, লাক্ষ। ব| এ প্রকার 

কোনও দ্রব্য দ্বারা প্রস্তত। পত্রের জমি সোনালী রংএর এবং লোহিত বণের অতি শুক্ষ 

কারুকার্য খচিত। অক্ষরগুলি জমি হইতে উন্নত (1২150 ) এবং কাল কাচ প্রলেপবৎ 

(71)21061150) প্রতীয়মান হয়। গ্রদশিত চিত্রথানি গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠ হইতে গৃহীত। 

এই পুথি সম্বন্ধে কোনও তত্ব আবিষ্কার হইবে আশায় পরিষদের হস্তে তিনি অর্পণ 

করিকাছেন। 
চিত্র ছইখানি প্রদর্শন অন্তে সম্পাদক মহাশল্প সংগ্রাহককে ধন্তবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে 

তাহ। গৃহীত হয় এবং পরিষদের চিত্রশালায় উহ! রক্ষিত হইল। 

৬। আগামী ২৫ পৌষ হইতে ২৮ পৌষ উত্তরবঙ্গ -সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন 

ম(লদহনগরে সংঘটিত হইবে স্থির হইয়াছে। স্থানীয় অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত র!ধেশ- 

চন্ত্র শেঠ বি,এল মহাশয় ইহ! জানাইয়াছেন। প্রথম দুই দিবস অধিবেশন এবং শেষের ছুইদ্িবস 

গৌড় ও পাওুয়! ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। মালদহের সন্ত্রান্ত সাহিত্যসেবী জমিদার 

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচলাল চৌধুরী মহাশয় অভ্যর্থন! সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন; এবং 

পাটন। কলেজের সুযে।গ্য অধ্যাপক প্রত্বতত্ববিদ্ শ্ীধুক্ত যছুন।থ সরকার এম, এ, মহাশয় এ 

সম্মিগনের সভাপতিত্ব গ্রহণে কার্যকারিণী সমিতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়! সম্মত হইয়াছেন। 

গ্রাচীন গৌড়ে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের এই সম্মিলন সর্বব্ষয়েই উৎকৃষ্ট হইবে বলয়! আশা 

কর! যার়। সভ্য মহোদয়গণকে ও সন্মিলনে যোগদান করিয়। মাতৃভাষার প্রতি সন্মান 



৩৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

প্রদ্দশনার্থ তিনি আহ্বান করিয়া সকলের অবগতির নিমিত্ত এই সংবাদ ঘে|যণা করিলেন। 

অতঃপর রজনী প্রায় সাড়ে আটু ঘটিকার সময় সভার কাধ্য শেষ'হইপ। 
শীস্রেন্্রন্দ্র রায় চৌধুরী শ্রীমগীন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী 

ঈম্পাদক। সভাপতি । 

ষষ্ঠ বর্ষ। 

ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন । 
রবিবার ৩ পৌষ, ১৩১৭ 7 ১৮ ডিসেঙ্গর, ১৯১০] 

সময় অপরাত ৫ ট৷ 

স্থান_-নভার কাধ্যালয়-_রঙ্গপুর ধর্দভা গৃহ । 

উপস্থিতি । 
শ্রীযুক্ত মণীন্্রন্দ্র রান চৌধুরী জমিদার অভুলচন্ত্র গুপ্ত এম) এ বি, এল, 

অনারারী ম্যাজদ্রেট সভাপতি। কবিরাজ (দেবেন্দ্রনাথ কাধ্যতীর্থ 
» বিধুরঞ্রন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, কবিরঞ্জন | 

, দীননাথ বাগচি ম]ানেজার বামন- রাসবিহারী গ্রেষ মোক্তার 
ভাঙ্গ। ছো'টিতরফ কবিরাজ কালীকুষঃ 

» রঞ্জনী চন্দ্র সান্তাল বেলপুকুর রাধারমণ মজুমদার জমদার 

»এ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল শ্রীহেমচন্ত্র সেন 

এ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মদনগোপাল নিয়োগী 

« হরগোপাল দাস কুও সহকারী জগ্দীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্স্থাদিরক্ষক 

পত্রিকা সম্পাদক সুরেন্্রচন্্র রায় চৌধুরী সম্পাদক 
»এ গোপালচন্ত্র দাস মানেজার ভগীষ্টেট, ও অন্যান্ত। 

আলোচ্য বিষয়। 

১। গত আঁধবেশনের কার্যবিবরণ গ্রহণ । ২। সভ্য নির্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার 

দ|তৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন । ৪1 আগামী ২৫ হইতে ২৮ পৌষ মালদহ উত্তর বঙ্গ সাহিত্য 

সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার জগ্ত গ্রাতিনিধি নির্ববাচন। ৫। প্রবন্ধ--শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন 

নাথ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয়ের "আফুর্কেদ” | ৬। প্রাদর্শন-শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল 

বি, এল, মহাশয়ের সংগৃহীত মহারাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত দলিল ও জন্মস্থানাপির চিত্রাবলী। 

৭। বিবিধ। 



ষষ্ঠ বর্ষের কার্ধযবিবরণ ৩৯ 

নিদ্ধারণ। 

১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত 
হইল 

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ষথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। 
সভ্যের নাঁম প্রস্তাবক-_ সমর্থক 

শ্রীযুক্ত গেগীনাথ কবিরাজ বি, এ, শ্রীযুক্ত বৃন্দবনচন্ত্র ভট্টাচার্য সম্পাদক । 
৫৩ নং দেবনাথপুর! বেনারস সিটি ছাত্র সভ্য 

শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস বি এল ,, গোপালচন্ত্র দা সম্পাদক 
লক্ক্ণপুর গ্র।ম, সৈয়দপুর পো, রঙ্গপুর 

১১ হরচন্ত্র দাস প্র এ 

সাপটানার কাছারী, শালমণির হাট পোষ্ট, রঙ্গ পুর 

» রাজমোহন সরকার এ 

কাকিনা পোষ্ট, রঙপুর 

», রক্গনীকান্ত নিয়োগী ১, কাপ্দান চট্টোপাধায় শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মু মদায় 

মুন্সেফ আদালত নীলকামারী, রঙ্গপুর 

,, বিনোদবিহারী দাস রী ও, 

মুনসেফ আদালত, নীলফ।মারী; রঙ্গপুর 

॥, প্রিয্ননাথ বৈশ্বাল এ ঞঁ 

মুখ্েফ আদালত, নীলফামারী, রঙ্গপুর 

»» যেগেশচন্দ্র সরকার বি, এল, ,, আশুতোষ মজুমদার বি,এল এ 
উকীপ, রঙ্গপুর 

, নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল, ১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি এল, এ 

উকীল, রঙগপুর 

»» ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল, ১ আগ্ততোষ মদুমদার বি, এল এ 

উকীল, রঙ্গপুর রর 

৩1 এই অধিবেশনে কোনও উপহার প্রদত্ত হয় নাই। 

সভা হইতে প্রকাশিত রনগপুর-সা'হুত্য প্ররষত পত্রিকার বিনিময়ে বছ সাণ্ডাহিক ও 

মাসিক পত্জা্দি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল । এজন পত্রিক সম্পার্দকগপণকে সভার পক্ষ হইতে 

ধন্তবাদ গ্রদত্ত হইল। 

৪1 ' আগামী ২৫ হইতে ২৮ পৌষ মালদহ উত্তরবঙ্গ“সাহিত্য-সশ্সিলনের চতুর্থ অধিবেশনে 

ঞ সভার পক্ষ হইতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমলিখিত প্রতিনিধিগণ নির্বব।চিত হইলেন। 
৯৯ | 
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অতঃপর এ সভার সভ্যগণ মধ্যে ফাহাঁরা মালদহ সম্মিলনে যৌগদ।ন করিতে ইচ্ছা করিবেন 

তাহাদিগকেও সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব অর্পন কর! হইবে। সভার প্রত্যেক সত্যকেই 
মালদহ সম্মিলনে যে।গদান করার জন্ত এ সভার পক্ষ হইতে অনুরোধপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা 

কর হয়। 

নির্বাচিত প্রতিনিধি তালিক। 

রায় শরচ্ন্দ্র চট্টোপাধ্য।য় বাহার সহকারী সভাপতি ।, 

অশুতো!ষ মজুমদার বি, এল, শ্রীযুক্ত অতুপ্চন্দ্র ৭ এম এ, বি এল 

১ নগেন্দ্রনথ সেন বি, এ সহকা নী সম্পাদক চন্্রমোহুন ঘোষ ওভারসিয়ার 

১ নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল ক্ষিতীশচন্দত্র রায় (ব, এল, 

॥১ যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল স্থরেন্ত্রনাথ সেন বি, এল, 

১ জগদীশনাথ মুখোপ|ধ্যায় গ্রন্থাদি রক্ষক হরগোঁপাল দাস কুণ্ড, সহকারী 

পন্রক।1 সম্পাদক 

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত তন্নদ!চরণ বিদ্যালস্কার 
০ সহকারী সম্পাদক 

,, গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল নীলফামারী ., বিধুরপ্রন লাহিড়ী এম, এ, বি এল 
», সতীশচন্্র ভট্টাচার্যা বি, এল, নীলফামারী ,, হরেন্দ্রন্ত্র লাহিড়ী জমিদ।র নীলফামারী 

দীননাথ বাগ.চি ম]ানেজার বামনডাঙ্গ। ছোটতরফ গোপালচন্ত্র দাস মানেজার ভগীষ্টেট 

৪১ শশীকিশোর চঙ্গদার নও, রাজসাহী ১ উমাকাস্ত দাস বি, এল 

»» মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী অমিদার জনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কু্তী 

, মণীন্্রচন্্র রায় চৌধুরী জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কুণ্তী 
»» কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, 

॥ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, পত্রিক সম্পাদক । 

» উপেন্দ্রনাথ সরকার উকীল মাথাভাঙ্গ। কোচবিহার | 

৯ যোৌনীন্্রচন্ত্র চক্রবর্তী এম্, এ, বি, এল, দিনাজপুর । 

» বরদাকাত্ত রায় বিগ্াারত্ব বি, এল.. এ 

১১ পণ্ডিত বিপিন চন্দ্র কাব্যরত্ব, এ 

১ বসস্ত কুমার লাহিড়ী সম্পাদক বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ। 
॥ কিশোরী মোহন হাল্দার। 
» গণেন্্র নাথ পণ্ডিত। 

» পণ্ডিত পন্মনাথ বিস্ত।বিনোদ এম, এ১ গৌহাটা। 
প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ হইবার কালে এই সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত প্ভিত 



ষষ্ঠ বর্ধের কার্ধ্যবিবরণ। ৪$ 
_ভৰানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যা/করণতীর্থ জমিদার মহাশয় আসিয়। সভায় যোগ দেন এবং 
সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। * 

€। শ্রীঘুক্ত কবিরান্গ দেবেন্দ্রনাথ কাঁবাতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয় তাহার 'আ.যুর্বেদ» 
শীর্ষক গ্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধীলোচনা । 

সভাপতি মহাশয় কর্তৃক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মত আহুত হইলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত এম্ এ, 

বি,এল. মহা'শয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধের ভাষার মনোহারিত্বে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সকলের 

পক্ষে সকল শান্দ আলোচনা করা এক জীবনে সম্ভবপর নহে। একারণ প্রত্োোক শাক্সের 

বিশেষজ্ঞপিগের প্রয়োজন যে, এই সভার মধ্যবন্তিতায় অবিশেষজ্ঞদিগকে ভাহাদিগের ম্থ স্থ 

অধীত বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করা। চরকের নাম ভরত বিশ্রুত; এমন কি পৃথিবীর অগ্ঠান্ত 

অংশেও তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছেন। কিন্তু তহার রচিত শান্তর সম্বপ্ধে অনেকেই 

অজ্ঞ| স্তরাং এই মণীধি-রচিত গ্রন্থালোচন! দ্বারা তাহাদিগকে মহযিদম্বন্ধে উচ্চ ধারণা 

করিতে দেওয়াই সর্বাগ্রগণ্য। ইহার পরে ওষধ লইয়া! আলোচন। করিলে লেখকের স্বকীয় 
ও পরকীয় উভয়তই উপকার করা হইবে। 

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, গন্ীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধলাভের আকাঙ্ষ! যে এক্ষণে এই 

পরিষদের সভ্যমগ্ুলীর জন্মিয়াছে ইহ! মতি আনন্দের বিষয়। সভাস্থাপনের দময়ে প্রবন্ধ 

হইলেই আমরা সন্তষ্ট হইতাম, কিন্ত গ্রবন্ধেরু ছুল্ভিতা হেতু তাহার অন্তনিথিত বিষয়ের গ্রতি 
তাদৃশ লক্ষ্য ছিল না । সেই সঙ্কট সময় অতাত্ হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে মভ। ক্রমেই প্রবন্ধ 
সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। সভ্যগণেরও জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি হইতেছে । কবিরাজ মহাশয় 

আফুর্ষেদের ভূমিকামাত্র তাহার পঠিত প্রবন্ধে উপহার দিগ্লাছেন;) এক্ষণে ক্রমেই তিনি 

সর্বজন-হিতকর এই শাস্ত্রের জটিল তত্বের মধ্যে আমাদিগকে লইয়! যাইবেন ইহাই আশ 

করিতেছি । তাহার প্রবন্ধ যাহাতে ধারাবাহিকরূপে প্রতিসভায়্ কিছু কিছু পঠিত হইতে 

পাঁরে, তজ্জন্ত সভা হইতে অবস্থাই স্থযোগ প্রদান করা হইবে। পূর্বে শ্রীযুক্ত কবিরাজ শরচ্চন্দ্র 
লাহিড়ী আঘুস্তত্ব'বিশারদ মহাশয় ষে গবেষণাপুর্ণ “আফুর্কেদে ম্যালেরিয়া” শীর্ষক প্রবন্ধ 

পাঠ করিয়াছেন তাহ! শ্রবণে সভাবৃন্দ তৃথ্থিলাভ করিয়াছেন। এ প্রবন্ধ লইয়া অনুকূলে 

ও প্রতিকূলে আলোচনা দিও যথাসময়ে হইয় গিয়াছে । প্রবন্ধটি সত্বরেই পত্রিকায় গ্রকাঁশিত 

হইবে। সুতরাং 'াহুর্কেদ সম্বন্ধে এই দ্বিতীয়বার আলোচনার সুত্রপাত করিয়া! বর্তমান 

লেখক সভার ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, চরকের কাল-নির্ণয়ে প্রবন্ধলেখক পাশ্চাত্য-গণ্ডিতগণের 

মতের প্রতিবাদ না করিয়! যখন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহ! যে তাহার 

অন্থমোদিত ইহ। মনে কর! অসঙ্গত হইবে না। কিন্ত এইরূপে কাল-নির্য়ের প্রয়াস যে সর্ধাথ| 
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বার্থ হইবে, তাহ! আমাদের দৃঢ়বিখাস। ইহা ছাড়া আমুর্কেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত এই যে, 

উহার.ভিত্তি বিজ্ঞানের উপরে প্রতিঠিত নছে। তাহারা বলেন যে, বছ ওষধের সমষ্টিতে যে 
ভেষজ প্রস্তত হয়, তাহার প্রতোকটির গুণ ন। জানিয়াই কবিরাজ মহাশয়ের! শাস্ত্রের শ্লোক 

আওড়াইয়। নির্দি রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আবার লতাগুনাদির প্রত্যেক অংশের ও 

কিছু রোগনাশের ক্ষমতা নাই; কিন্তু কবিরাজী ওষধ প্রস্ততে তাহাদের সমস্ত অংশই ব্যবহৃত 

হইয়া! থাকে । এইমত যে কতদূর সত্য, তাহ! আমরা বাছির হইতে বিচার করিতে অক্ষম; 
কিন্তু সুবিচক্ষণ কবিরাজগণ এবিষয়ে সম্যক আলোচন| করিলে আফুর্বেদের এ কলস্ক অচিরেই 

তিরোছিত হইতে পারে। ৃ 

লেখক আযুর্কবেদের ভূমিকাই করিয়াছেন । আশ! করি, অতঃপর আমর! তাহার নিকটে 
আমুর্বেদ সম্বন্ধে প্রত্যাশিত জ্ঞানল।ভ করিতে সমর্য হইব। তাহার প্রবন্ধের ভাঁষ! অতি 

প্রাণ হইয়াছে; তিনি সভার ধন্বাদের পাত্র। 
৬। অতঃপর সম্পাদক মহাশক্ষ বগুড়ার শ্রীযুক্ত বৈগ্ঘনাধ সান্নাাল বি এল, মহাঁশক্ন কর্তৃক 

প্রেরিত সাতখানি আলো ক-চিত্র সভায় উপস্থাপিত করিয়া! সাহার সংক্ষিপ্ত “পরিচয় প্রদান 

করিলেন,-_ | 

(১) রাজসাহী ছাতিমগ্রামের প্রাতঃম্মণীয়া মহারাণী ভবানীর জন্মস্থানের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
জয়হ্র্গা মন্দিরের ভগ্নাবশেষের চিত্র। 

(২) এ স্থ।নের তাহার পিতৃ-ভবনের দোঁলমঞ্চের চিত্র । 
(৩) ধ্রস্থানের শিবমন্দিরের চিত্র। 

(৪) স্থানের শিবমন্দিরেয় শ্রেণীর চিত্র। 

(৫) স্থানের উমানন্দ ন।মক পুক্ষরিণীর পশ্চিমপাড়ন্থিত প্রস্তর-তোরণের চিত্র । 

(৬) ও স্থানের বুড়াশিবের চিত্র। | | 

(*) রানি ভবানীর স্বাক্ষরিত ৮গঙ্গা প্রদাদ সান্নযাল ও প্রীশস্তুনাথ সান্যালের বরাবর 
সম্পাদিত ছইখানি ইজার! পাট্টার চিত্র। | 

এইসকল মন্দিরাদির সহিত মহারাণী ভবানীর স্থৃতি চিরবিজড়িত। কিন্তু কালের ছুর্লজ্ঘা 
শাসনে তাহার! ধ্বংসোন্বুখ হইয়াছে । এরপ অবস্থায় তাহাদের চিত্রাদ্দি সংগৃহীত হইয়া 

রক্ষিত ন। হইলে, অতঃপর এতিহাসিক্বর্গ তৎসন্বন্ধে আর কিছুই অবগত হইতে পারিবেন না। 
এই নকল চিত্র গৌরীপুর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলনে পূর্বে প্রদর্শিত হওয়ার তাহার কার্ধ্য- 

বিবরণেক্জ সহিত মুদ্রিত হইতেছে। এ সভার কাধ্যবিবরণেরও সহিত সংযুক্ত করার জন্ত গুনঃ 
গ্রদর্শিত হইল। 

অতঃপর সভাপতি মহাশরকে ধন্তবাদ দেওয়ার পর সভাতঙ্গ হইল। ইতি 
শরীন্থুরেন্রচ্জ রা চৌধুষী, শ্রীউমাকাস্ত দা, 

সম্পাদক ্ সভাপকি। 



ষষ্ঠ বর্ধ। 

সগ্তম মানিক অধিবেশন । 
১৮ পৌষ, ১৩১৭; ২ইজান্রয়ারি, ১৯১১ । 

সময় অপরাহ্ ৫ট।-_স্থান কার্য্যালয় 

উপস্থিতি । 
শ্রীযুক্ত উমাকাস্ত দাস বি, এল.--সভাপতি। 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এল। শ্রীযুক্ত অঙ্গদ!চরণ বিদ্যালঙ্কার 

»» কবিরাজ কন্দপেশ্বর গুপ্ত করিরত্ব। সহকারী সম্পাদক । 

১ হরগোপাল দাস কু । ,, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল.। 

সহঃ পত্রিকা সম্পাদক। ১», গোপালচন্দ্র দাস 

» জগদ্দীশনাথ মুখোপাঁধ্ায় ম্যানেজার ভগীষ্টেট। 

্রস্থাদিরক্ষক। ১», স্ুরেনত্রন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক। 
ও অন্ঠান্ত | 

আলোচ্য বিষয় । 
১। গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্যনির্বাচন। ৩ গ্রস্থোপহারদাতৃ- 

গণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন । ৪। আগামী ২৫শে পৌষ মালদহ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্ষিলনে 

প্রতিনিধিগণের গমনের ব্যবস্থাদি। €। শ্রীষুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্ত্র কাব্যরত্ব মহাশয়ের 

“ভারতীয় মু্তিশিল্প+, শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ। ৬1 বিবিধ। 

নিদ্ধারণ । 

সভাপতি ও সাহার সহকারিগণের অন্থপস্থিতিতে শ্রধুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের 

প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র দাস মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত উমাকাস্ত 

দাস বি, এল. মহাশয় এই অধিবেশনের জন্ত সভাপতি নির্বাচিত হইলে সভার কার্ধ্যারস্ত হইল। 

১। গত অধিবেশনের কার্য) বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল। 

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সত্য নির্বাচিত হইলেন। 

সত্যের নাম। প্রস্তাবক। সমর্থক । ্ 

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ 

রাধাবল্পভ, রঙগপুর। বিভালক্কার। 

, -সৈয়দ আবুলফত্তাহু জমিদার, শ্রীযুক্ত সুরেক্চজ্জ রায় চৌধুরী প্র 

মুন্সীপাড়!, রজগপুর। 
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সভ্যের নাম। প্রস্তাবক। সমর্থক। 

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় এ 
রহুমতপুর, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর | 

৩। এই অধিবেশনে কোনও গ্রন্থ উপহৃত হয় নাই। 
৪। সর্ব-সম্মতিতে নির্ধারিত হইল যে, আগামী ২৩ পৌষ (১৩১৭)৭ জানুয়ারি রাত্রি 

৯ ঘটিকার সময় ডাকগাড়ী যেগে রঙ্গপুরের প্রতিনিধিগণ মালদহ উত্তরবঙ্গ- সাহিত্য-সম্মিলনে 

যোগদান করিবার নিমিত্ব যাত্র। করিবেন। রেল কর্তৃপক্ষকে কয়েকখানি অতিরিক্ত গাড়া 

দেওয়ার নিমিত্ত আবেদন করার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অপিত হইল। 

, ৫1 শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্ত্র কাব্যরত্ব মহাশয়ের “ভারতীয় মুর্তি শিল্প” শীর্ষক প্রবন্ধ 
সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন। সভাপতি ব! তাহার সঙ্কারিগণের অনুপস্থিতি হেতু এই 

গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের আলোচনা কর! সম্ভবপর হইল না। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ 

কোন মন্তব্য 'প্রকাশ করিতে ইচ্ছ। করিণে তাহার গ্জবদর অন্ত কোনও অধিবেশনে 

দেওয়া! হুইবে, এক্ূপ নির্ধারিত হুইল। সভার কাধ্য প্রায় শেষ হইবার সময়ে এই 

সন্ভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য*্বাকরূণ-তীর্থ মহাশষ যোগদান 

করিয়াছিলেন । 

শম্রেন্তরচন্ত্র রায়চৌধুরী সম্পাদক । শ্রীশয়চন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি । 

ষষ্ঠ বর্ষ, অ্টম মানিক অধিবেশন। 
মঙ্গলবার ২৪ মাঘ (১৩১৭ )৭ ফেব্রুয়ারী (১৯১৯) 

সময় অপরাহ্ ৪॥ট। 

স্থান সভার কার্য]ালয়- _রঙগপুর ধর্ম-সভাগৃহ 

উপস্থিতি-_ 
শ্রীবুক্ত রায় শরচচন্্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতি 

* বিধুরঞ্ন লাহিড়ী-_-এম, এ, বিঃ এল, 
* জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রস্থাদিরক্ষক 

”» পুর্ণেন্থুমোহন সেহান্বীশ সহকারী সম্পার্দক 

» পণ্ডিত অন্ননাচরণ বিদ্কালঙ্কার বৰ 
»» হেমচন্ত্র সেন 

* পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্-ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থ 

” রাধারমণ মন্তুমদার--জমিদার 
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”৮ পুর্ণেন্দুশেখর বাকৃচি- 

৮ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, 

১ ম্মুধীরচন্ত্র চট্টোপাধায় (ছাত্র সভ্য ) 

” যোগেন্ত্রচ্দ চট্টোপাধ্যায় বি, এল, 

৮ সুরেন্দ্র রায়চৌধুরী 
ও অন্ঠান্য | সম্পাদক 

আলোচ্য বিষয় । 

১। গত অধিবেশনের কার্ধাবিবরণ গ্রহণ ২। সভা নির্বাচন। ৩। গ্রস্থেপগার- 

দাতগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন । ৪1 প্রবন্ধ-_ত্রীযুন্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন' 

মহাশয়ের আধুর্বেদ সন্থদ্ধীয় দিতীয় গ্রস্তাব। ৫। 'প্রদর্শন- রঙগপুর গোবিন্দগঞ্জ থানার 

সন্নিকটে মহাবাঁজকুম।র ভক্ত গোপাললাল রায় বাহাছুরের জমিদারীর মধ্যে প্রাণ্ড অই্টধাতু 

নিম্মিত পাচটি বিষ মুর্রির অ।লোক চিন) গোৌব্রে রঞ্জিত (এনামেল কর1) ইষ্ট এবং গৌড় 

পীএয়ীর ধ্বংসাবনেষের ককগুলি অ।লে।কচিত্র সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক গ্রদর্শন। ৬। 

বিবিধ। 

১। গত অধিবেশনের কার্যা-বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল। 
২। নিয়লিখিত বান্তিগণ যথারীতি সভার সভা নির্বাচিত হইলেন। 

সভোর নান গ্রস্তাবক সমর্থক 

শ্রীদুক্ত কামিনীমোহন বাকৃচী জমিদার, ই।মুন্ত ক্িতীশচন্দ্র ঠাকুর সম্পদ 

পাকুড়িয়। পোষ্ট, রাগসাহী। 

শ্রীুক্ত অধ্যাপক যহুনাথ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাদ্যায় রী 

সরকার এম, এ, মৌরাদপুর, পাউনা। 

শ্রীযুক্ত আবছুল গণি, মোকার, মালদহ এ এ 
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকেশব গোম্বামী শ্রযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় এ 

কলিগাও পোষ্ট, মালদহ 

শ্রীযুক্ত নুন্দ:লাল দাহ! শ্রীযুক্ত রাদেশচন্র শেঠ 
কুতুবপুর, মালদহ 

শ্রীধুক্ক শরচ্চন্দ্র দস 

মুকদমপুর পোষ্ট, মালদহ প্র এ 

শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় শ্াযক যোগেন্দ্চন্্র চক্রবন্তী এম, এ, বি,এল, এ 

বি, এল, দিনা্পুর 
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শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র সেন বি, এল, শ্রীযুক্ত ধোগীন্দ্রচ্্র চক্রবর্তী সম্পাদক 

দিনাজপুর 

শ্রীযুক্ত জঞানেন্্রশশী গুপ্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিছ্যালস্কার 

নবাবগঞ্র, টপাই পোর্ট, মালদছ সহকারী সম্পাদক । 

৩। শ্্রীধুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কবিরপ্ন মহাশয় তাহার আমুর্কেদ সঙ্থন্ধীয় 

দ্বিতীয় গ্রস্তাব পাঠ করিলেন। ইহাতে তিনি মহামুনি কণা? ও নাড়ীবিজ্ঞান সম্বন্ধে 

আলেচনা করিয়।ছেন। হিন্দু মাধুর্বেদ শানে নাড়ীর গতি ইত্যাদ্দ ভেদে রোগোৎপন্তি 

যেরূপ স্থক্ষাতিসুক্রূপে নির্ণীত হইয়াছে, অন্ত কোন জাতি সেরূপ ভাবে নাড়ীতন্ব 

অলোন! করেন নাই। পাশ্চাতা পণ্ডিতগণ নাড়ীর গন্তি অনুসারে রোগ নির্ণীত হইতে 

পারে এক্ষণে তাহ ্বীক।র করিতেছেন। মহাসুনি কণাদই এই নাড়ী-বিজ্ঞানের প্রবর্তক। 

ইহ! ছাড়া তাহার বৈশেধষিক দর্শন জগতে অমূপ্য জনের ভাগ্ডারম্বরূপ হইয়াছে । 

ইত্যাপিরূপ বর্ণন। কয়া লেখক সংক্ষেপতঃ স্ত্রী ও পুং ভেঙ্গে সুস্থ ও অনুস্থ ব্যক্তির নাঁড়ীর 

গতি ইত্যাদি যত প্রকার হইতে পারে, শাঁহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরে অষ্টলহাদয়- 

মংহিত| ও বাগভট সথদ্ধে আলোচন! করিম প্রবন্ধের উপনংহ!র করিঘ়্াছেন। 

মতাপতি মহাশয় কর্তৃক গ্রবন্ধ সন্ধে মতামত ঝাত্ত করিবার নিমিত্ত অনুর 

হইয়! শ্রীবিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম২ এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধের ভাষা 

আশাতীতরপ গ্রঞ্ল। বৈজ্ঞানিক গ্রাবন্ধ লিখিতে হইলে তাষার কাঠিন্ত অবশ্থীন্তাবী, 

এবং তাহাই সাধারণ পাঠকগণের পাঠের পক্ষে ঘোরতর অন্তরায় হইয়| দাড়ায়; কিন্ত 

এন্লে তাহার বিপরীত দেখ! যাইতেছে। বর্তমান কালে ইউব্লোপে ঠিক এছ ভাবে 

বৈজ্ঞানিক আলোচনা! হইতেছে । সাধারণের চিত্তাকর্ষ£ করিয়া বৈজ্ঞ!নিক প্রবন্ধ লিখিত 

হইতেছে এবং ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে। ধার" 

বাঠিকরূপে কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ লিখিত হইতে থাকিলে, অন্ত ব্যবগায়ীরাও আহুর্বেদের 

জটিল সমন্তার মধো প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। 
সভার সম্পাদক শ্রীযুক শরেন্ত্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, জীবন রক্ষার 

প্রধান অবলম্বন স্বরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনা! যে সর্বাগ্রে কর্তবা, তদ্বিষয়ে কাহারও 

মতন্তেদ নাই। এই বিজ্ঞ।ন সম্বন্ধে আলোচনার প্রবর্তন করিবার জন্ত এ সভা অনেক দিন 

হইতেই চেষ্ট। করিতেছিলেন। গ্ধুক্ত কবিরাজ মছাশয় তাহা ধারাবাহিকরূপে পূর্ণ করিতে 
অগ্রসর হইয়! যথার্থই সভার একট! দ্রিক্ উজ্জল করিয়! তুলিয়াছেন। অনেকেই আফুর্কেদের 

অ্টাদিগের নাম অবগত নঙেন। কবিরাজ মহাপয় সাহার এই প্রবন্ধে ছইজন দাযুর্বেদ- 
প্রণেতার প্রণীত গ্রন্থধহ পরি5য় আমাদিগকে উপহার দিলেন। ক্রমে আরও যে সকল 

মনীষী এই শাস্ত্র প্রণরনে জীবন-পাত করিয়! জগতে চির.পুজয হইয়া! রহিয়াছেন আমর! 

তীছাদের.পারচয় জানিতে পারিব বলিয়। কাশ! করিতেছি । আমার বিশেষ অন্গরোধ এই 
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যে, আধুনিক অনেক লেখকের স্তায় তিনি শাহার এই সুল্যবান প্রবন্ধের পুরদ্ধারে আমা- 

দিগের লইয়া গিয়া নির্দয়রূপে ফিরাইয়া না দেন। তাহা হইলে আমরা লঙ্জাহীন যাকের 

গায় তাঁহার দ্বারদেশে পুনঃ পুনঃ কহাঘাত করিষা অশাস্তি উৎপাদন করিতে ক্রটা 
করিব না। 

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাপয় বলিণেন যে, আঞ্ এই প্রথম আমি কবিরঞ্জন মহাশয়ের প্রবন্ধ 
শুনিলাম। আয়ুর্বেদ সন্ধে বঙ্গভাষায় অত অল্প গরস্থই বাছুর হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত 

বাজেন্ত্রনাথ সেন মহাশয় করেক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার সেই সকল গ্রন্থে তিনি 

ইউরোপীয় ও ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমন্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া, উহাদের 
সমাদর হইয়াছে । মহধিগণ তাহাদের হুঙ্াতত্ব।বিফ'রের ক্ষমত স্বারা যে সকল সত্য আবিফার 
করিয়! গিয়ছেন. তাহা অপরিবর্তনীয় ও লনাতন। তে সতোর আদর পাশ্চাতা জগৎ সম্যকৃ- 

রূপে করিতেছে । আমরা তাহাদিগের কপাতে লুপ্তপ্রায় আধুর্বেদের রসাম্বাদনে আবার 

যত্বপর হইতেছি, আমাদের ইহা নিতান্তই ছুর্ভাগ্ের ও লঙ্জার পরিচায়ক, তদ্ছিষয়ে সন্দেহ 

কি আছে? অধুনা কবিরাজ ন।মটি বড়ঈ হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ এই ষে, 

আুর্ধেদের অগাধলমুদে প্রবেশলাভ দূরের কথ|--উপরে সম্ভরপ না করিয়।৪ অনেকেই 

কবিরাজী করিতে অগ্রসর হন। তাই বলিয়। আমি বলিতেছি না যে, ভারতে ব1 বঙ্গদেশে 

(বিজ্ঞ শাঙ্সদশশ] কবির!জ একবারেই নাই, কিন্তু তাহাদের সংখ্য/ অতি বিরল; এবং 

যেমনটি যাইতেছে সেরণ মার হইতেছে না। বর্তম।ন প্রবন্ধলেখক নিঙ্গে শাস্ত্র অধ্যপ্লন 

করিয়! তাহার হব্ঞ্জান বিস্তার করিতে যে যত্ব করিতেছেন, ইহাতে আমরা তাহাকে অবশ্যই 

ধন্যবাদ প্রদান করিব। এহন্বারা এই সভাতে বিশেষ সাহায্য কর! হইতেছে । তিনি যেরূপ 

অধাবসায়ের সহিত আরম্ভ করিয়াছেন, দেই ভাবেই শেষ করিতে পারিলে দেশের এবং 

তাঁহার নিজের উভয়তই পরম উপকার স।ধিত হুইবে। বঙ্গদেশে আফুর্ধেদের আদর 

বাড়তেছে, এখনই প্র শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার সময় উপস্থিত হুইয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য 

চিকিৎস। বিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তি আমুর্ধেদের উন্নতিকল্লে মনোযোগ দিতেছেন। এ্যুক 

হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, মহোদয় 11758111095 01985 নামক ওধধলধ স্থাপন করিয় 

আধুর্বেদোক্ত চিকিৎসায় ব্রতী হইয়াছেন । 

৫। সভার পক্ষ হইতে গৌড় ও পাওুয়ার সংগৃহীত নিয়পিখিত চিন্রগুলি সম্পাদক 

মহাশয় মভ্যগণকে প্রদর্শন করিলেন। রঙ্গপুরের কালের স।হেব বাহাদুর কর্তৃক উপহাত 

গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকায় প্রাপ্ত ধাতপ বিষুমুর্তি পঞ্চের আলোক চিত্র প্রদশিত এবং | 

কালেক্টর সাছেৰ বাহাছরকে ধন্তবাদ গ্রদত্ত হই 

(ক) গৌড় সাগর দীধি তীরে উত্তরবঙ্গীর় সাছিতিিকদিগের সন্গিলন চিত্র। 

.((খ) ফিরোজ মিনারের চিত্র ( গ) প1ও8ঃ1 মদিনা মস্দেদের অত্যান্তরের এক দেশের 

চিত্র। (ঘ) আদিন! প্রাঙ্গণে সমবেত সাহিত্যিকগণের চিত্র। . 
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শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্র নাথ মুখোপাধায় মহাশয়ের গৌড় হষ্টতে সংগৃহীত কয়েকখানি রগ্রিত 
ইক প্রদশিত হইয়া সংগ্রাহককে ধন্ঠবাদ দেওয়া হইল । 

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণপুর্বক শ্রীধুক্ধ বিধুরপ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি এল, 
মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঞহাট মহারাজ কুম'বের জমিদারির মধ্যে 

গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকায় প্রাপ্ত অষ্টধাতু নিম্মিহ খিষুমুণ্তি পঞ্চ জমীদার বা গবর্ণমেণ্টের 
সাহায্যে এই জেল! মধ্যে কোন স্থানে রক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট করুন। এই সভার ইহ! অভি- 

প্রায়। এই পরিষদের পক্ষ হইতে কার্ানির্ববাহক দিতি পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট 
বাহাছরের রজপুরে শুভাগমন উপল্ক্ষে প্রদত্ত সাধারণ অভিনন্দন পত্রে এই সম্পাদকীয় 
যে আবেদন সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থা করিমাছেন, তাহা সভা সম্পূর্ণ অনুমোদন 

করতেছেন ॥ এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি যথারীতি গবর্ণমেন্টে প্রেরণের ব্যবস্থ। সম্প|দক মহাশয় 

অগৌণে করিবেন । | 

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক এই প্রস্তন মমধিত হইণে সর্বন্মতিতে 

পরিগৃহীত হইল। | 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে রঞ্জনী প্রায় খাট ঘটিকাঁর সময় সভার কার্য 

শেষ হয়। 

শ্ীস্মরেন্্রন্ত্র রাঁ়চৌধুরী- সম্প|দক। উযদবেশ্বর তর্কদত্র_-সভাপতি | 

ষষ্ঠ বর্ষ, নবম মামিক অধিবেশন । 
মঙ্গলবার-_-৬ ফান্তন (১১১৭) ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯১১ )। 

সময়--অপরাহু ৫॥ ঘটিক।। 

স্থান--সভার কার্যালয়, রঙগপুর ধঙ্মসভাগৃহ। 

উপস্থিতি _- 

শ্রীযুক্ত মহ|মছোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাঁদবেশ্বর তর্করতু সভাপতি 

হরেন্্রকষ্ণ রায় এম্-এ, বি-এল শ্রীযুক্ত হেমেন্ত্রচন্দ্র সেন। 

নায়েব বাহারবন্দ। ,, মণীন্্রচন্ত্র রায় চৌধুরী জমিদ।র। 

১১ পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ। +»  বিধুরঞ্ীন লাহিড়ী এম্-এ, বি-এল,। 

রঃ ললিতমোহন গোস্বামী ,,  কুঞ্জবিহা!রী মুখোপাধ্যায় বি, এল.। 

কাব্য-ব্যাকরপ-পুরাণ-তীর্ঘ। ১, অতুল্চন্ত্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল,। 
অন্গদাচর্ণ বিদ্যালক্কার ১» ল্গৈন্দ্রনাথ দেন বি, এ। 

সহকারী সম্পাদক । 

দেবেজ্নাথ রা কাঁবাতীর্থ কবিরঞ্জন। ১, সৈয়দ আবুলফত্তাহ, জমিদার | 
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ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচা। দীনন1থ ব।গচি বি, এল 

এপ, এম্, এস 

» যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী দ'ননাথ বাগচি মানেজার, 
হধগোপাল দাদ কু বামনড।ঙঈগ।, ছোট তরফ 

মহকারী পত্িকা-জ্প!দক। সুরেন্দ্র রায়চৌধুরী সপ্পাদক । 
ও অন্তান্ত অনেক সভা ও সভ্তর বাক্তি। 

আলোচ্য-বিষয়ু । 

১। গত আধবেশনের কার্যাধিবরণ গ্রহণ । ২। সভ্য-নির্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার- 

দতৃগণকে ধন্যবাদ ভ্ঞ/পন। ৪। গ্রবন্ধ- (ক) ভ্রীগৃক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধাায় মহাশয়ের 

রঙ্গপুর গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকায় প্রাপ্ত ধাতব মুত্তিগুলির বিবরণ। (খ) শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জম 

রায় চৌধুরী মহাশয়ের এই সভাকর্তৃক সংগৃহীত অভিনব পাষাণময়ী কালীমুস্তির [ববরণ। 

৫। গ্রদর্ণন__বেলপুকুর প্লী-পরিষদের সম্পার্দক শ্রীযুক্ত বসন্তকুম।র লাহিড়ী মহাশয়ের 

মংগৃহীত রাণী সত্যব্তীর স্বাক্ষরিত ও অন্ান্ড কতকগুলি বনু প্রাচীন দলিলপত্র । ৬ । বাধা- 

বলভের শ্ুষোগ্য ভূম্যধিকারী মুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের প্রাচীন গ্রন্থ গ্রকাশর্থ 

দুই শত টাক! দানের সংবাদ ।৭। বশীর-সাহিত্য-পরিষদের স্তস্তম্বরূপ শ্রীল শ্রীযুকক অন[রেবল, 

মহারাজ! মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী বাহছরের রঙ্গপুর বাঁহ।রবন্দস্থিত প্রতিনিধি শ্যুক্ত হরেন্ত্রকষ রায় 

এম.এ, বি,-এল মহাশয়ের সন্বদ্ধনা | ৮। বিবিধ । 

নিদ্ধারণ | 

১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ যথারীতি পঠত ও গৃহীত হইল। 

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্বাচিত হইলেন। 

সত্যের নাম। প্রস্তাবক। সমথক। 

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃঞ্চ রায় এম-এ, বি-এল. সভাপতি। শ্রমুক্ত মণীন্ত্রচন্ত্র 

নায়েব বাহারবন্দ, উলীপুর পোষ্ট, রায় চৌধুরী । 

রজপুর । 

শ্রীযুক্ত কুপ্তবহারী বর্ণ, তাজহাট বাঁজব(টা এ শ্রীযুক হরগোপাল দস কু 

মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর ৷ সহঃ সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত পর্ণচন্ত্র চক্রবর্তী হাজারী শ্রীযুক্ত বসন্তকুম!র লাহিড়ী সম্পাদক । 

ঠ্যামগঞ্জ পো, রঙগপুর। 

১ হেমাফেত উদ্দীন আহান্মদ এ 

হ!ারী, শ্রামগঞ্জ, রগগপুর ৷ ঁ এ 
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»». মঠম্ম ছমিরউদ্দীন চৌধুরী 
ধুলিয়া, গ্তামগঞ্জ, রগ পুর । শ্রীযুক্ত বদন্কুমার লাহিড়ী সম্পাদক 

॥॥ হজরতুলা! সরকার 

ছইল, শ্।মগঞ্জ, রলপুর। 

১ ব্রজজেন্ত্রন।থ রায় ম্যানেজার ভুক্ত কালিদান চক্রবন্তা এ 

কাঞ্চন কাছারী, প্তীতলা পো, 

দিন।জপুর। 

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর শ্রীঘুক্ষ ঘোগেশচন্দ্র ঘোষ মঠাশয়- প্রণীত পাগল-সঙ্গীত ও আরুষ্চম শী 

নামক ছুই খানি গ্রন্থ গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল। 
' 81 সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞ/পিত প্রবন্ধ লেখকন্বন্নের অন্তুপস্থিতিহেতু পাঠ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত জগদীশনাম মুখোপাধ্যান্ন মহাশয় গোবিন্দগঞ্জে প্র।প্ত ধাতবমৃষ্থি পাচটির যথ।ষণ 

বর্ণন। লিপিবদ্ধ করিয়া! এ মৃত্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনার স্ুঞ্ধেগ করিয়া দিয়াছেন। সচিত্র 

এই মুস্তি বিবরণী গ্রকাশার্থ মার গ্রন্থ ও পত্রিক1 গ্রকাণ সমিতিকে মন্ুরোধ করা হইল । 

উর মুত্তিগুপি অধুনা গভর্ণমেণ্টের তবাবধানে রঙ্গপুর রাঞ্গকীয় কোষাগারে রক্ষিত 
হইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত মৃহ্যুঞ্জর রায়চৌধুরী মহাশনন কর্তৃক্ক লিখিত, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমেহন সেহনবীণ 

মহাশয় কর্তৃক সংগৃগীত এবং বিগত পঞ্চম সাগ্ধৎসরিক অধিবেশনে প্রদণিত মুক্তি 

বিবরণী হইতে জানা যাঁর ষে, গ্ররূপ কালীমুর্তির ধ্াান ও মন্ত্রাদি বিশ্বনার তত্ত্রে লিখিত 

হইয়াছে । সেই ধ্যানের সহিত মুর্তি সাদৃশ্তের যদিও কোন কোন অংশে অদামপ্রদ্য লক্ষিত 

হয়, কিন্তু অনেকাংশে সাদৃশ্ত আছে দেখিয়া লেখক এমূর্তিকে একাদশাক্ষণী িদ্তা নির্ণয় 
করিয়াছেন । 

গ্রবন্ধ সধ্ন্ধে মতামত আহত হইলে শ্রিষুক্ত হরেন রায় এম্ 'এ। বি, এল মহাশয় 

বলিলেন যে, প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নং এবং ভাষাও প্রাঞ্ল। এই ভাবে আলোচনাত্বা*। অচিরেই 

মুস্তির স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারিবে। 

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন পরিষদের সংগ্রহ-নৈপুণ্য লইয়! সন্ত থাকিলেই চলিবে ন1। 

সংগৃহীত দ্রব্য দির আলোচনার প্রবর্তীনাও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে । সভ্যগণের এই দিকে 

স্পৃহা জঙ্িতেংছে দেখিয়। ম্ুধী হইয়াছি। অদাষে ছুই সভোর প্রবন্ধ পঠিত হুইল, তাহার] 
উভয়েই একার্ষো প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাহার! হাতে খড়িতেই যেরূপ পটুত। 
দেখাইয়।ছেন, আশা করা যায় চেষ্ট। করিগে তাহার! সভাকে অনেকট! সাহাষধা করিতে পারি- 

বেন। শ্রীযুক্ত পুেন্দু মোহন সেহ।নবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত মৃত্তিটির স্বরূপ নির্ণয়ে এ পর্য্যন্ত 
কেহই হস্তক্ষেপ করিলেন না দেখিনা আমরা হতাশ হইয়ছিলাম ঞ মংগ্র/হককে কোনই 

জবাব দিতে পারিতেছিলাম না। রায়চৌধুরী মহাশঞ্ধ আমাদের মুখরক্ষা করিয়াছেন। 
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এখন একট! পরিচয় দিবার পন্থ! ভিনি আবিষ্কার করিয়া দ্িলেন। অতঃপর মার কোনও 
সিন্ধান্ত হয় হইবে এবং তাহা ততোধিক বাঞ্চনীয় সন্দেহ নাই। 

সভাপতি মহাশয় নণীন লেখককে ধন্তবান দিয়া বপিলেন মে,[লেণকদয়ের উদ্ভমকে প্রশংসা 

করিতেছে । উভয়েই চে! করিলে উতক্ প্রবন্দ মতঃপর রচন। কবিতে সক্ষম হষ্টবেন। 

বিশেষঃ বড় লোকের ছেলেদের মধো এরূপ লেখাপডার চ%1 দেখিতে পাইলে আমর! 

স্থথী হইব। 
৫1 এই সভার গ্রস্থ।দিরক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোণাধা।য় মহাশয়ের অন্রপঞ্থিতিতে 

বেলপুকুর পল্লীপরিষত হইতে প্রাপ্ত দপিলাদি মগ্য গ্রদশিত হইতে পারিল না। আগামীতে 

উহ] প্রদশিত হইবে। 

৬1 রঙ্গপুর রাধাবল্লভের স্থষোগা দানশীল ভূমাধিকারী শ্রীযুক্ক অন্গদাপসাদ সেন 

মহ!ণয় এই সভার প্রশীখা মভা বেলপুকুর পল্লীপব্ষিদের সভাপতিত্ব গ্রচ্ণপূর্বক স্বীয় 

গাহিত্যানুরাগের পরিচয় গরদান করিয়।ছেন। সম্পতি এ সভার সম্পাদক মচাশয় কর্তৃক 

আন্তকদ্ধ হইয়া তিনি রঙ্গপুর পর্ষিনের গ্রন্থ প্রকশ তহবিলে দুই শত টাকা দান করিতে 

প'তএ্রত হইয়াছেন। গেন* মহাশয়ের পর সভায় পাঠ কমি! সম্পাদক মহাশয় ইহ 
বিজ্ঞঞপিত করিলেন। 

সানন্দে এই দ।নের সংবাদ গৃহীত হইয়া দাতাকে সভার পঞ্চ হইতে ধন্ঠবাদ প্রদত্ত 

হইল । 

৭। বঙ্গীয়-সাহিত্া-পর্ষদের ত্তন্তন্্নাপ কাণশমবাঁজ রের মহারাজ! শ্রীল শ্রীষুক্ত মণীন্্- 

চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বাঞারবন্দস্থিত স্থযোগ্য প্রতিনিধি শীমন্ত হরেন্দ্রকুষচ র'র এম, এ, বি, 

এল মহ্োদয়কে এই সভার পক্ষ হইতে সম্বদ্ধন! বাপদেশে সভাপতি মহাশয় বলিপেন যে, 

ক।শিমবাঞ্জারের অধিপতির সহিত রগগপুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । রঙগপুরের যে এক 

বিস্তৃত খণ্ড তাহার অধকারভূক্ত সেই বাহারবন্দ পুণ্যব্তী রাণী সত্যবতীর শাসনাধীনে একদা 

ছিল। সত্যবতীর হস্ত হইতে প্রাতঃম্মরণীয়া রাণীভবানীর হুন্তে তাহার শাসনভার কিয়ৎকালের 

নিমিত্ত গিয়ছিল । ই'রেজ আমলের প্র।রস্তে বাছারবন্দ বর্তমান মহারাজ বংশের করায়ত্ত 

হইয়াছে । এই রাজবংশও চির দানশীল ও বিদ্যোতসাহী। মহারাণী ন্বর্ণময়ীর নাম বঙ্গে 

চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে । গ্যায়শান্ত্রালোচনার কেন্দ্রস্থল নবন্বীপের প্রত্যেক অধ্যাপক 

মহাঁরাণীর নিকটে লাহাধ্য প্রাপ্ত হইতেন। সুদুর রঙ্গপুরের টোলগৃহ নির্দমীণার্থ মহারাণী, 

পাচশত টাক! এককালীন দান করিয়া তাঁহার সাহিত্যান্থুরক্ষির পরিচয় প্রদান করিয়া. 

ছিলেন । এই পুণ্যবতী মহারাণীর সুষোগা উত্তরাধিকারী মহারাঁজ1 মণীন্্রচন্ত্রও সাহিত্যের 

উন্নতির জগ্ত অকাতরে অর্থনান করিয়া বজের বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলিত হইতেছেন। 

বে এমন গ্রন্থকার ম্লাই ধিনি মহারাজের নিকটে প্রার্থন। করিয়! স্বরচিত এস্থের 

মুগ্্ণাদির জন্ঠ সাহাধ্য গ্রাপ্ত হন নাই। আর কলিকাতা! মহানগরীতে বঙ্গীর সাহিত্য- 
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পরিষদের মন্দির যে ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বঙগদেশকে গৌরবান্বিত করিতেছে, তাহাও 

মহারাজের দনের প্রকুষ্ট পরিচয়। এরূপ ব্দান্তবর নৃপতির এরাতিনিধিকে সম্বদ্ধনা করিয়া 

সভা প্রকৃত গুণেরই আদর করিয়াছেন। 

ব্যক্তিগতভাবে বাহারবন্দ পরগণার বর্তমান নায়েব শ্রীযুক্ত হরেন্্রুষ রায় মহাশয়ও 

সর্ধবিষয়ে মহারাজের উপযুক্ত প্রতিনিধিই হইয়াছেন। ইহার ছার! মহারাজের প্রতিষ্ঠা বন্ধিত 

হইবে। বায় মহাশয় নিজেও একজন সাহিত্যসেবী। তীগাকে সভ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া 

সভার উৎসাহ অনেক বষ্ঠিত হইল। ইহার দ্বার! নানা প্রকারে সহ! উপকৃত হইবেন সন্দেহ 

নাই। | 

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেখচন্দ্র ম্তুমদার বি, এল মহাশয্প প্রস্তব করিলেন যে, রঙ্গপুর- 

সাহিত্য-পরিষদের সংগৃহীত প্রাচীন পু'ি, মুদ্বা, মুন্তি গ্রভৃতি যাবতীয় অমূল্য এ্রতিহাপিক 

নিদর্শন রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটি মনন্দরের প্রয়েেজন। রঙ্গপুরের প্রধান 

ভূশ্ব/মী সাহিত্যানুরাগী বাহারবন্দ।ধিপত্ি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দচন্্র নন্দী বাহাছুরের 

নিকট এই মন্দির নিম্াণার্থ আবশ্যকীয় অর্ঁ গার্থন। করি! একখানি আবেদনপরর আহার 

রঙ্গপুরম্থ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম, এ, বি, এল মহখেয় মধ্যবর্তিতায় ০প্ররণের 

ব্যবস্থ। করা হউক । শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন- 

কালে বলিলেন যে, মহা রাঁজ! বাহাদুরের কুপাতে যখন মূল পরিষদের বৃহৎ সৌধ মহানগরী 
কলিকাতায় নিন্মিত হইয়াছে, তখন এই সামান্ত মন্দিরটি যে তিনি ইচ্ছ। করিলেই অগোৌণে 

নিদ্মিত হইয়। বু 'এতিহাসিক নিদর্শন রক্ষ! করিতে সক্ষম হইবে তাহাতে সন্দেহ কি আছে। 

শ্রদ্ধেয় নায়েব মহাশয় চেষ্টা করলেই এ বিষয়ে মহারাজের দৃষ্টি অগৌণে মাকষ্ট হইবে । 

এইরূপে প্রস্তাবটি সমধিত হইলে সর্বদর্তিতে উহ! পরিগৃহীত হইল। 

সভাপতি মহাশরকে ধন্যবাদ প্রদানের পর রজনী প্রায় ৯ ঘটকার সময় সভার কার্য 
শেষ হইল। ইতি 

প্রীন্ুরেন্জচন্্র রায়চৌধুরী সম্পাদক । শ্রীশরচ্ন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতি। 
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সময় অপরাড €॥ ট। 

স্থান সভার কাধ্যালয় --রঙ্গপুর সভাগৃহ 

উপচ্ছিতি 
শ্রীযুক্ত রায় শরচ্ন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর বি, এল সভাপতি 

”».. ভবানী প্রলন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্৫ঘ সহঃ সভাপতি। 

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্রেপাধ।ায় বি, এল 

৩। 

১। 

যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল 

কবিরাঞ্জ উমেশচন্দ্র চক্রবস্তা 

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় 

কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন 

পঞ্চানন মরকার এম, এ, বি, এল 

প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকণীল 

মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুৰী এম,আর, এ, এস 

হরিনাথ অধিকারী 

মদনগোপাল নিয়োগী 

স্ধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্য!য় (ছাত্রদভ) ) 
স্থরেন্দ্রন্্র রায় চৌধুরী 

জল্পাদক 

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল 

নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল 

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস 

কেদারনাথ ভট্টাচার্য এল, এম, এস 

দীননাথ বাগচী বি, এল 

হরগোপাল দাস কুণু সহঃ পঃ সম্পাদক 

মথুরান।থ দেব মোক্তার 

গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত 

ললিতমোহন গোস্বামী 

কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ 

যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ 

অনদাচরণ বিগ্যা। লঙ্ক(র 

সহকারা সম্পাদক | 

ও আঅন্রাগ্ঠ 

আলোচ্য বিষয়-_ 

গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ গ্রহণ। 

সভ্যনির্বচন। 

২। 

৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাগ বিগ্ভাবিনোদ এম, এ 

গ্রশ্থোপহারদাতৃগণকে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন। 

মহাশয়ের সচিত্র অসমীয় গ্রন্থবিবরণী (খ) শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাবাতীর্থ 

কবিরঞ্ন মহাশয়ের আহুর্বেদ সন্বন্থীয় তৃতীদ্ প্রবন্ধ “শারীর বিজ্ঞান» । ৫1 প্রদর্শন 

প্ীযুক্ত সুভাঞজয় রা চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত রঙগপুর কুণ্তীর জীর্ণ মন্দিরের চিত্র। ৬ । 
বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন উপলক্ষে ময়মনসিংহে উপস্থিত হওয়ার জন্য এই 

বিৰিধ। সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন । ৭ | 

ঠা 
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নির্ধারণ । 

১। গত অধিবেশনের কার্যযবিবরণ যথারীতি পঠিত, গৃহীত এবং সভাপতি মহাশয় 

কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল । 

২। নিক্লধিত গ্রন্থ ধন্যবাদ.পুরঃসর সভ।র গ্রন্থ(গারে গৃহীত হইল। 

উপশ্বতগ্রন্থের নাম উপহ!রদাতৃগণের নাম 

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়গ ভূপ 
বনৌষধি দর্পণ বাহাদুর পক্ষে শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত 

বাহার দেওয়ান কুচবিহ্থার। 

শ্রীযুত ফলীন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মুব্েফ 

কালী কুগুলিনী জিপুর! কুমিল্লা । 

ড|/কপুরুষের কথ। শ্রীযুক্ত ছৃর্ধাগতি মুখোপাধ্যায় 
১ম, ২য়, ৩য় ভাগ | পে উথড়। বর্ধম।ন 

মহিম় স্তব শ্রীযুক্ত প্রষ্ঠাসচন্দ্র ঘোষাল 
আক্কাচার তত্বাবশিষ্ট 

(৩) নিয়্লিখিত ব্যক্তিগণ বথারীতি প্রস্তাবিত ও সমধিত হইয়া দভার সভ্য নির্বাচিত 

হইলেন। | 
সভ্যোর নাম। প্রস্তাবক। সমর্থক। 

শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন মৌপিক সবইনস্পেরর শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্্র চট্ট শাধ্যয় শ্রীযুক্ত জগদীশ 

অব. পুলিশ কোতোয়ালী, বাহাদুর বি, এল। নাথ মুখোপাধ্যায় ॥ 

রঙগপুর | 

১ অতুলচন্ত্র দাস পেশকার গোপালপুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী ী 

বড় তরফ শ্রামপুর পোঃ রঙ্গপুর। 

» বসম্তকুমার ভট্টাচার্য্য জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক। 

সিভিলকোর্ট আমিন ধাপ রঙ্গপুর। 

জনারেবল শ্রীযুক্ত খ|ন্ তদলীম 

উদ্দীন মহমদ বাহাছুর | 

মু্সীপাড়। রঙ্গপুর ( ছিতীয়বার ) এ ঞ্রঁ 

ডাক্তার কেদারনাঁথ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার গ্রমখন1থ ভট্টাচার্ধ্য এল, এম, এস 
এল, এম, এস, জীবুক্ত ডাক্তার যোঁগেশচস্ত্র লাহিড়ী 

৪। শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয় তাহার ' আব্ুর্বেদ 
শদবস্ধীয় গশারীর বিজ্ঞান” নামক তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ধারাবাহিকরূপে এই সকল 
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প্রবন্ধ গ্রকাশার্থ পত্রিক! প্রকাশ সমিতিকে অনুরোধ করা হইল। সমগ্গাভাবে বিস্তাবিনোগ 
মহাশয়ের প্রবন্ধটি আগামীতে পঠিত হইবে নির্ধারিত হইল। 

৫। শ্রীধুক্ত মৃত্যুীয় রায় চৌধুরী মহ।শর ইংরাজ আমলের প্রারন্তে নিশ্মিত রঙ্গপুর কুণ্তী 

পরগণার অন্তর্গ 5 সগ্ভপুফ রণী গ্রামে তাহ।র নিজ বাটার একটি শিবমন্দিরের ছুই পারব হইতে 
গৃহীত দুইখানি আলোক চিত্র প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন যে, এই মন্দিরট প্রায় ধ্বংসোনুখ 

হইয়াছে । ইহার নির্্াণ-কৌশলের দ্|রাও প্রাচীনত্ব সুচিত হয়। কুত্তীর জমিদারগণের 

প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র রায় চৌধুবীর পৌল্র রাঘবেন্ত্র রায় চৌধুরীর দ্বারা ইহা নিপ্মিত হয় 

কোনও থোদিত লিপি মন্দিরে সংলগ্ন না থাকায় ইহার নির্মাণের ঠিক কাল নিরূপিত হওয়| 

সন্ভবপর নহে। রাঘবেন্ত্র রায় চৌধুরী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে কুণ্ডীতে জমিদারী করিয়া" 

ছিলেন। ্ 

চিত্র €ই খানি সভার চিত্রশালাঁ় রক্ষার্থ উপহৃত হইলে ধন্যবাদ-পুরঃসর গৃহী 

হইল। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রস্থদি রক্ষক মহাশয় বেলপুক্ুর পল্লী পরিষদ্দের 

সম্পাদক শ্রীহুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের প্রেরিত প্রাটীন দলিলাদি সভায় উপস্থাপিত 

করিয় তাহার পরিচয় গ্রদান করিলেন । এই ৮৯ থানি দলিল সভার চিত্রশালায় রক্ষার্থ 

ধন্যবাদ পুরঃসর গৃহীত হইল। এই দলিলের তালিক! অধিবেশনের বিবরণের শেষে সংযো" 

জিত হইল। 

৬। ময়মনসিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মগনের চতুর্থ অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্ত 

নিপাত প্রতিনিধি নির্ব(চিত হইগেন। অতঃপর আর কোনও সভ্য এ সভার পক্ষ হইতে 

উপস্থিত হইতে ইচ্ছ। করিলে তাহাদেরও প্রতি সভার প্রতিনিধিত্ব অপিত হইবে। প্রতিনিধি- 

গণের নাম ময়মনসিংহের সন্মিলন-সম্পাদককে বিজ্ঞাপিত করার ব্যবস্থা কর! হয়। 

নির্বাচিত সভ্যগণের নাম । 

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থ দি-রক্ষক * 

পূর্ণেন্দু মোহন সেছানবীপ, সহকারী সম্পাদক * 

সবারকানাঁথ সরকার, ছেঁশন মাষ্টার 

সারদা গ্রসাদ দান 

হরগোপাল দস কুওু, সহকারী পত্রিকা-সম্পার্দক 

পঞ্চানন সরকার 

এম, এ, বি, এল, 

ঠ 

85 

58 

59 

8৯ 

আজি 

* চিছিত ব্যক্তিগণ এ সতার পক্ষ হইতে ময়মনসিংহে উপন্থিত হইয়া! ২৩ বৈশাখ খঙ্গীর সাহিত্য স্মণনের 

চতুর্থ অধিবেপনে যোগদান করিয়াছিলেন। 



৫৬  রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

পরীধুক্ত সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী * 

এম, এ, ডরিউ জে হক, 

১ পণ্ডিত পদ্মনাথ বিষ্ভাবিনোদ এম, এ, ৯» 

১১ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ * 

»॥. মদনগোপাল নিয়োগী 

১. বিপিনচন্্র দাস * 

,» বীরেশ্বর সেন * 

৭। “সভার মালিক বিজ্ঞাপন প্রচারের পর বঙ্গ-দাছিতোর হ'ৰপ্রতিষ্ঠ স্বন।মণ্যাত ইন্্ 
নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ পাওয়। গ্রিয়াছে; সুতরাং তজ্জন্ত 

স্বতন্্র অধিবেশন আহ্বান করার অবসর হয় নাই। তাঁহার অভাবে বঙগ-সহিত্যের 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং তাহা পুরণ হইবে কি না লন্দেহ। এই মভ1 অত্যন্ত দুঃখের সহিত 
এই সংবাদ গ্রহণ করিয়! মৃত মহাত্ু/(র জন্ত শোক প্রচাশ করতেছেন। শোক সম্তপ্ত পরিবার- 

বর্গের সাত্বনার জন সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র পভার পক্ষ হইতে সম্প।দক মহাশয় এই নির্ধারণের 

গ্রাতিলিপি সহ প্রেরণ করিবেন* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসপ্জ লাহিড়ী কাব্য-ব্যা/ করণ-তীর্ঘ 

সহকারী সভাপতি মহাশয় এইরূপ প্র্তাব উ।পন করিলে সম্পাদক বর্তৃক্ক তাহা সমর্থিত 

হইয়! মর্বসন্মতিতে গৃহীত হুইল। 

৮1 এই সভার অন্ঠতম প্রবীণ সদস্ত নাঁওড়াগ্র। নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দকেলি মুন্সী 

মহাশয় সভার প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশক একটি কবিতা পিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়। দিয়াছেন। 

সম্পাদক মহাশয় সভায় তাহ! পাঠ করিয়! এই বর্ষীয়ান সভ্যের একাস্তিক সহানুভূতি সভার 

অশেষ কল্যাণের কারণ হইবে এরপ প্রকাশ করিলেন। সভ। হইতে মুন্সী মহাশয়ের নিকট 

এজন্য কৃতজ্ঞত1 গ্রকাশ কর! হইল। 

প্রবন্ধালোচন। | 
সভাপতি মহাশয় কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহত হইলে সভার অন্ততম 

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় বলিলেন 

বে “প্রবন্ধের ভাষা! প্রাঞ্জল এবং বিষয়াৰি গব্ষেণা পূর্ণ । চিকিৎস--বিজ্ঞান সম্বন্ধে আধুনিক 

তত্ব সমূহ স্থানে স্থানে সন্নিবি্ট হওয়াতে গ্রন্ধের গৌরব বর্ধিত হুইয়াছে। এই প্রকারের 
প্রবন্ধের অন্তর্গত বিষয়গুলি পাঠকালে মকপের বোধগমা হওয়া কঠিন। অধীত ন! থাকিলে 
অবণমাত্রই সমস্ত বুঝিয়! ধারণা করিয়া রাখ! যায় না। তজ্জন্ত পূর্বে গ্রস্থত ন। হইলে বিশেষ 
আলোচন! কর! সম্ভব পর নছে। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে কোন মতের থগুন কর! হয়, সে 

5৪ 

8 + চিক ৰাক্কিগধ এ সভার পক্ষ হইতে মঘমনসিংছে উপস্থিত হইর] ২৩ বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলমের 
রখ অধিবেশনে যোগদান করিয়!ছিলেন। 



ষ্ঠ বর্ষের কার্যযবিবরণ। &৭ 

সকল স্থান গ্রস্থাদির সাহায্যে পূর্বে অধ্যয়ন ন! করিলে তাহাদের দৃঢ় ত। সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কিছু 

বল! যায় না। যাহা হউক প্রকাশিত হইলে তাহার যথেষ্ট অবশর হইবে । এই গ্রচন্ধধ রচনায় 

উৎসাহ উদ্ভম ও বিদ্যাবত! প্রশংসনীয় ও অপরের অনুকরণীয় । 

অপর কেহ কোনও মতামত প্রকাশ না করায় সভাপতি মন্াশয় বলিলেন, কবিরাজ 

মহাশয়ের প্রথম প্রবন্ধ পাঠের সময় তিনি ছিলেন না, ছিতীয় প্রবন্ধ পাঠের কালে উপস্থিত 

ছিলেন। এই দ্বিতীয় প্রবঞ্ধ শুনিয়। তিনি বুঝিপাছিলেন যে আর্য চিকিৎস। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
তথ্যাদি সাধারণের বোধগম্য করিয়! তিনি ক্রমে উপস্থাপিত করিবেন। কিন্তু এই তৃণীক্ষ 

প্রবন্ধের অবতারিত বিষয় তিনি তাদৃশ আকারে উপস্থাপিত করেন নাই, একজন কিধিৎ হতাশ 

হইয়াছি। শারীর-বিজ্ঞানের আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চ ভূতাদির কপ! পাড়িক্াছেন। এই 
ভৌতিক তত্ব আলোচনায় যে সকল বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

কিঞ্চিৎ অবতারণ। কর! হুইয়ছে। এই সকল নাদ প্রতিবাদ সাধারণের বোধগম্য হইবে 

বলিয়া আশ। করা যায় না। অধিক্স্ত এই বাদ প্রতিবাদের মধ্যে মুলতত্ব হারাইয়! যাওয়ার ও 

আশক্ক! রহিয়াছে । ম্তরাং মূলতত্বের আলোচনায় অধিক মনোযোগ দিন৷ বাদ প্রতিবাদ অংশ 

ত্যাগ করাই সমীচীন মনে হন্গ। এতত্ার! প্রবন্ধের উদ্দেহ্যও যথার্থ সাধিত হুইবে। উপস্থিত 

প্রবন্ধটি একটি জটিল বৈদাস্তিক তথ্যের সমাধান বলিয়াই ভ্রান্তি জম্মে। আফুর্েদের মূলতত্ব 

সম্বন্ধে কম কথারই অবতারণা কর! হইয়াছে । তাহার ভাষ! ও বিষয়ের উপরে যে প্রকার 

অধিকার আছে, চে] করিলে তিনি সাধারণের বোধগমা ও মনোহারী করিয়া আফুর্বেদের 
মূলতত্বগুপি ব্যাথা! করিতে পারেন । আযুর্ধেদের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা এতম্বার! আকৃষ্ট হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। প্রবন্ধটি ষে গবেষণা-মূলক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুর্ব 

বক্তার সহিত তিনি এ বিষয়ে একমত । রচগ়িতাকে মভার পক্ষ হইতে ধন্তবাদ প্রদান 

করিতেছি । 

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধনাবাদ প্রদান করিয়! রাত্রি প্রায় সাঁড়ে মাট ঘটিকার সময় 

সভার কার্ধা শেষ হইল । ইতি-_ 

শ্ীন্থরেন্চন্দ্র রায়চৌধুরী শ্রীভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী 
মম্পঙ্গক। সভাপতি । 



: রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ৫৮ 

17
. 

২1
১1
৮ 

11
8 

৯৯
) 

৯1
55
 

ঙ 

৪৪
৯৯
 

81
81
8 

18
18
18
8 

12
৮ 

১
৮
1
 

১1
৯১
 

11
8 

৮৮
১৪
৮ 

* 
1৯
৮১
 

৬
১
1
৪
 

12
1 

২2
৩ 

9১
1০
1৯
1)
১1
5 

51
52
81
 

্ু
 

হ্
 

। 1৪
৮ 

৯1
15
1 

। (৯
৪)
 

18
:৯
]1
 

[৯
৪৮
 

11
28
 

4
৪
 

। 
11
8 

22
18
 

৬৬
২৫

 

৫
 ৪4
৫৫
 

৬
৩
৫
 

৬
৩
৩
৫
 

৩
৭
 

১
৫
৭
 

২২
৯৫
 

৬
০
২
 

৫
 

| 
2
1
 

৭
০
৯
৫
 

। 
৯৪
)1
2 

8
5
7
5
)
 

(1
২5
৩ 

25
22
8 

৫
1
 

আ
 

৪৬
৪ 

৪০
/৬
৯ 

১২)
০হ)

 
5১
০ 

(4
85
1৭
 

০০
 

৮
1
৯
 

2৪
1৬
)৮
 

৪1
5৭
৮ 

8
1
৯
2
 

৮৪
৪ 

8৫
31
14
1৯
 

৫8
1৮
৬)
 

81
5৮
 

28
14
 

ট৬
 

৬1
৪ 

2
1
7
৮
 

21
০ 

11
81
৯ 

৪9
1৮
১৮
 

ৃ
 

৮1
5৮
 

57
50
৮)
 

চা
 

51
১০
৮ 

5১
14
4 

81
০ 

11
51
৯ 

৮৪
15
52
5 

[
 

21
১৭
 

2
৮
৬
 

চ
5
 

1
৮
৮
 

2১
1৬
৮ 

৮
 

৯
 

2৪
1৬
2৮
 

১
 

৮1
1৯
 

52
1৯
7৮
51
৮০
৮ 

2১
০৪
৬ 

1১
5৯
৬ 

18
5)
৯ 

28
 

১)
৪ 

22
12
৮ 

15
1১
৯1
58
21
৯ 

2৮
 

। 
54
81
1 

৮2
81
8 

21
28
15
 

15
21
5১
৯]
০ 

৬1
11
৩৯
 

৯8
৮1
০1
28
11
8 

৮৪
৮ 

| 
০
 1 

€ 

| 
এ ॥ & 

1
 

| 
$.
 ! 

৪.
 1 

০,
 | 

ই 

॥€
 

71 
88
৬.
 



৫৯ যষ্ঠ বর্ষের কার্ধ্যবিবরণ। 

| ৪1১ ৮১55 
17৮ ১১1১১১৯ 

41 
৯১:৯৯ 

(51৯৮)৯ 
১৮ 

2৪5255 
(১৮১ 1

১
৮
১
 

। 8৮ ৮৯৪১) 
1.৮ 315 

১৮ ৬
৮
5
 
টি 

9455 

৪1৯ 
1৮,৮ ১51155৬৬ 

8
৯
৬
৭
 
৮৪515৯২ 

19৮ 
১:১1 

॥ ই
]
 

১৬1৫ 0
8
৮
 

। 2181581155৬ 
১
৮
 
৯৪৮1৩ 

৪
০
১
 

1১০ 
১1৮15 

৮৮2১ 
52৫৯১7)1 

_
৬
০
১
1
০
৪
 

৪1৯৮ 
1১4৮ ১21৮15৯৩ 

৪ 
15৮ 

&1৯৪১৬ 

ঢা2২ ৩84৯৩) 
15. ১৮১)1125)৯ 

1
 

1১৩1১ 
22াভ 

10৮ ১৮142০৩ 

6184৮ 
21০১৩ 

11416 
৮৯১১১ 

148 5155 

1১৪৮ 
11286 

5
8
 

11218 22) 

1
4
 
৯১৬৫ 

৮৪৮ 
২৮৫৫ 

“ 
৯১২৫ 

৫ 
০৬৫৫ 

5৫ 
ঞ
৪
€
ৎ
 

15114 
৮4৫৫ 

৫
 
4
৫
 

4 
২১৪২৫ 

৫ 
4
8
6
৩
 ৫
 

৫ 
৩
৩
৫
৫
 

৫ 
9
৫
৫
 

€/ 
৫
৫
৫
 

4 
৯
৬
২
৫
 

১৬৪ ১১৮)১/৯ 

৪8158) 
24318 8

1
1
৯
০
 

8
1
 
৪1৯১5 

151৬৯) 

পাহারা "৯৬ রি 

৮/18০]৯ 
2৬ 

চ7৩ চ21৬7৮ 

1১1৮1৯১ 

৪
৯
 
1
৬
৬
 

০
 
1001৮ ১১৯ 51৭৮ ১1৯৮ 

৮৩ 
৮11৯ 

১৪122 
৮195 

584 1৮1৯১ 

চ1৩ ৮৪৮১5 

৮১)৯ 
21৮ 

৪১1১ 
2
1
 
8
9
 

চা 
৬
৪
 
৪
6
1
0
5
 

৩১ 
1 
৯
 1] $৯ 

1? ৪& 

7 ০৯ 

1 ইউ ই 

1 €& 

॥ গু€ 

1 এ€ 

॥ ৬৩ 

1 
ং
 

1 $€ 

॥ ৪৫ 

| ৪
 

( ২৫ 

1৮ 
**১ৎ 

(8৬৪ ৮1১৮) ৯
৪
 
৪
)
 
১
:
৮
7
)
 
9
৯
১
0
8
 
1
 ০ 

। ৯816, ৮522 
। 8৫515 8০১১৯ 

1 ৯৮৮ 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ৬০ 

2
1
 

৮০
৬৫
 

১
৬
৫
৫
 

১
৯
২
৫
 

০৪
৫৫
 

৯
০
২
৫
 

৩৪
৯৫
 

২
৫
১
৫
 

৭
৯
৩
৫
 

৩
4
4
6
৫
 

€.
 

4
৩
৫
 21

8 
₹২
৫৫
 

০
১
৮
 

1
5
9
1
 

৮
০
১
৫
 

1
2
১
 

১5
15
11
9৯
2 

--
1)
 

|৮
,*
 

22
৫5
1৯
১ 

৪৪
) 

&1
৯1
50
65
 

(১
1৬
৯)
৯ 

1৮
৮ 

1১
21
12
15
 

18
82
 

1
৮
৯
১
৩
 

18
৮5
: 

1১
০৮
15
 

1৬
 

2৩
১ 

12
1 

৮৬
 

1৮
৮ 

১2
15
11
4 

£1
18
15
18
20
 

১৪
12
51
5 

৪1
40
5 

5৫
1১
5 

1
 

১৮
1৩
৮ 1১
১৮
 

1
4
1
৬
 

418
 

15
৯৯
 

418
 

51
52
81
81
5 

10
5 

8
1
1
1
1
 

8
 

15
৮১
১ 

৪১
৯১
৮)
 

২
1
5
1
১
1
5
5
9
১
৬
 

৮৮
৮:
১৪
 

| ছ্
 

৮5
1৯
৯ 

81
5 

১1
১1
৪৯
15
15
1 

18
15
15
21
5)
 

18
৪১
 

12
৮1
24
 

[1
5 

| 18
৪৮
 

11
21
8 

৮2
৬ 

11
21
8 

55
৪ 

| ৯৮
1৪
 

52
51
8 

ৃ 

৩
 

৮৪
1৬
25
 

। 
4০
 

৮
 

52
1৯
2৮
 

| 
৯৪
, 

1২
৮1
8)
 

8 
51
৮1
81
 

4
 

1৯
০ 

2
 

81
83
5 

1 
9০
, 

৮2
12
8 

51
51
55
15
 

1 
5০
 

81
৮1
৪ 

2
1
8
2
৮
 

|
 

০৩
 

2
1
4
4
1
 

| 
১০
 

5০
 

2
2
1
5
 

1 
৫০
 

21
৮০
৯ 

58
12
5 

25
10
80
51
82
3 

েহ
থ৮
 

1
 

০০
 

8০
 

১1
৪ 

£৪
1৬
25
 

2
৯
2
 

উ
 

(
ই
 

15
15
55
৪ 

21
৯৪
৮ 

55
28
18
৯ 

51
5 

৯১
1৯
২ 

৪1
59
৯ 

(১
৪১
১/
০ 

51
8১
৬ 

88
25
 

1
 

এই
 

১
 

৪
1
৮
2
1
 

৩
৯
৪
৪
 

৮
1
৮
৪
৬
 

81
8 

4৩
৮১
 

51
21
28
৮ 

1
১
 

১৮
42
81
15
51
 

ৃ
 

1
 

2
৪
1
8
2
 

১১
 

৬
2
1
৯
১
)
৮
 

৮৯
৪)
৮ 

(2
৯1
24
 

(5
15
 

82
8 

৪৪
২ 

1৬
২ 

1 
24
৮4
. 

51
82
2)
8 

গ
ু
 



৬৯ ষষ্ঠ বর্ধের কার্ধ্যবিবরণ। 

81
৮ 

১৮
51
৮ 

1১
০ 

১৮
১০
৮ 

ই
]
 

£
1
%
1
৯
১
 

1৮
৮ 

৪3
1৮
১ 

1৮
৭৭
 

2
১
1
2
২
 12

81
1 

৪৪
৫৯
৮৪
৫ 

৪1
৬ 

৮১
৪৬
] 

৪1
১2
8 

55
18
51
৫1
৯০
১ 

1০
০ 

5৪
14
০ 

৮
1
?
 

15
-1
 

১৯
1৪
০১
৪ 

॥ 81
৮ 

18
15
1৮
 

২1
৮ 

৮৯
৪৪
) 

02
৬৭
 

12
18
৮ 

০5
)১
 

। 18
18
 

১৪
)৯
 

3
4
৫
 

৬
৫
৩
 

$
*
১
৫
 

০
১
০
৫
৫
 ৬
৫
৫
 

১
৩
 

৪
8
6
 

খু 

এ
 

| ৯৮
)1
৫ 

৮8
১১

)8
 

1
 

৯1০ ৮12৮ ১৪৪৬১ 
৬
১
৮
৯
৮
 

2৯১৬ 
৮
৯
৬
 

1 ০৯ 

1
 

৯
০
 (৬1১৪/১ 

৮1১৮ 
21৬ 

৪. ৯
৫
১
)
1
5
2
৩
২
$
 

18১%:০ 
১
৮
৪
৬
 

| ৩9 

1
 

ই, 1181৯ 
৯21৬3৮ 

28210111৯১% 
91181৯0 

1 এও 

৪
:
 

৪:
21

55
75

 
। 

৬৪
 

5১
7০

 
1
5
8
8
1
৮
 

॥
 

৯৪
 

ই 
41১৯ ১৯৮৪) ১৪১৩৭ ৮৪০৬৪১৯1১৯৪ 

2
৪
 

6৫
21

15
1৯

 
8৩
৫ 

28
28
3৬
৮ 

5১
1৮
 

উ৭
০ 

৮৪
15
15
৮]
৯ 

1
 

5৪
 

1
 

1
2
1
১
৯
 
1
8
1
১
১
)
 

51
8১
: 

১১
৬০
২৬
 

6. 
12
৯৩
: 

/8
12
15
)8
 

1০
9 

| ৮০
 

01
1০
 

58
12
৮ 

51
94

৮ 
5৪
৮]
৯ 

॥ ২৪
 

1
 

৪
 

৮1১৯) ১২৯৮ ১63৬7 

৬
7
৪
১
৯
 

(5
45

 
১৪
৯৯
 

1 ₹৪
 

।
1
8
1
১
৮
৯
৯
 

52
18
 

2৪
1৬

১ 

২১
28
11
70
11
82
6 

30
11

51
৯5

1০
৪ 

। 
১
০
 

41
51
৯ 

!
 । 181১৯1৬৯।০ 

5831৯114৯36 30৬14৯১ 
-। ০

 

। 
98

11
5 

81
83

2)
8 

। ৪৯
৮ 

7 



রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষদের ৬২ 

৬ 12১ 

৬৯
১ 

২৯
৮2
১ 

1
6
1
8
5
 

15
81
28
15
 

21
01
11
12
 

৫৮
1১
৬ 

১৩
11
54
5 

১৯
১৮
 

& 

1৭ 5581 

যি ত্য ভা ত্য ভে হা 

£1
0৮
11
1১
26
 

১১
14
০ 

81
18
11
51
৯2
6 

১১
1৪
০ 81৫ ৬

৮
 

৪ 

21
5 

15
15
)1
9 

॥ 
18
৪৮
 

11
20
8 

5৪
৬ 

৪৩
 

1১
৩]
 

৪ 
2৮
 

18
২৩
, 

৮1
81
51
85
10
8 

21
5৮

51
4 

41
১৯

)8
 

18
 

৮১
)৩
1৮
 

5 
18
 

81
81
5 

২১
৮]
 

15
15
25
88
 

৮
1
8
8
 

(5
8৫

) 
৮১

০৮
৮ 

18
18

15
 

[৮০ 3124 
৮1
৯৮
৮ 

14
14
2 

(5
18
 

৬1
০ 

৪ 
৮
৯
1
8
০
 

2)
 

৪
১
 

৪ 
21
৯৫
১ 

6১
১ 

&2
2১
১ 

৪.
 

6৮
 

18
11
5 

10
8 

ঠ 8৮
১ 

2৮ 
১
1
২
]
 

ই৮
৮০
 

2৮
 

০1
1৮
 

11
81
86
15
 

14
18

 
১৮
০৬
৪,
 

41
8 

15
81
) | 12
18
 

1
2
)
 

6৭
 

১উ
ং ৪৮

২৫
 

৬৯
৪২
৫ 

51
৮ 

০
৬
১
৫
 

₹
$
২
৫
 

৪
১
১
৫
 

১
০
৯
৫
 

২৪
২৫
 

নট
ি 

১৯
 

৪
৮
৮
 

| 
৭
 

৮০
 

১৯
 

৪১
৯ 

৪0
8 

1 4 
০
1
8
 

81
88
) 

1
 

৬ 
1
 

খে
, 

হ
ি
 

স
 

ৃ 

৪8
/৪

)চ
৮৬

 
১
5
৬
1
 

1 
১৯

 

8
5
 

১৮
 

8
৮
৬
 

1
9
 

7
4
 

21
5%
ট)
 

1 
০৬

 

2৪
৮)
৮৯
 

15
৬1

 
|
 

২৪ 
5৪
২০
 

81
81
5 

51
51
8 

৫15
) 

21
58
8 

8 
58
15
2 

1 ৫৯ 
৯
২
৫
 

২৬
 

ই
 

০
৮
২
৫
 4৮

২৫
 

4
৬
৯
 

৫
 

44
৬৯

৫ 

২৮
১৫

 

২৬
১৫

 

৬
৬
১
৫
 

॥ 
৯৪
1৫
 

51
87
2)
8 

£)
 

১৯
 

8০
৪৬
 

1
৩
৯
 

)
 

॥ 
৩
$
 

৬
 

| 
4৯
 

2
.
 

1৮
৯ 

৫৮
4)

৮৬
 

১/
৮৬

/৭
 

|
 

*৯
 

উ
.
.
 

| 
৯$

 

2৯
/১
)৮
৬ 

৮1
58
) 

| ৪৯
 

, 
৩
 ৯৯ 8৮৪ 

1
9
 

0
১
১
৯
 

৪
০
৪
 

৯
১
৬
,
 

। 
১৯

 

2
8
০
1
৯
 

14
8৯
1৫
 

ন
ি
 

। 
84
51
1৬
51
87
8)
 

গ
া
 

৯৮
 



৬৩ ॥ 

ষষ্ঠ বর্ধের কার্ধ্যবিব্রণ । 

৮1191151৯08 
৪৮1৬৮ 

4৬৮০৪ 

৮
.
 ৮৯14৩ 

১০৮০ 
415 1055208 

৬
 

৪৪৯৮ 
11816 5351 

11511 
7
1
৬
8
 

৬1৮১৯) 

8118111৯2% 5৯1৬৩ 
ঢ্ 

ড 

এ 
১৮১ 

৬
৮
০
৪
 

5
1
৯
৮
 
৯
৪
০
৯
 

121৯ 
0৬১ 

ত্ 
্ 

51181151725 
৪৪2৬১ 

৮৮1৬ 
0
5
0
 

৬৪ ৬২৪২ 
-_ 

(8১৫ 
৮১১৯৮ 

১1৯১ 50405251 

1
1
1
1
5
৯
2
5
৪
৯
০
 

141৮১৬ 
1
৯
 
৯৯৪ 

্) 

হ 

0
 

১
৬
 

1৮141 
১৯1৮৮ 

৮1৮ ৮
৪
 

8151605 
৪০৩ 

৯
৮
 

॥ 1১৯৮ 
। 12080 458 

1815 
5)৮ 

8
1
4
 
০
এ
ই
ত
 

০
৬
২
৩
 

৬
৬
১
৫
 

৩
 
ই€ 

42৬ ১৫ 

$
২
৫
 

২৮২৯৫ 

১
৬
২
 

৬
০
১
৫
 

০৪১০৩ 

০
এ
১
৩
 

২
৪
১
 ৎ
 

২
৪
১
৬
 

ত
ই
 

৯5)1০ ৮৪১০) 

উ)5 
5
1
৮
৯
 

১৪১)৮৯ ৬
 

৬৮ 2
৩
 

৩
 

8105 81৮) 

৮: 
1৪1৯ 

৬৪১ 

1১১)।৪ 

৮৬ 
(১১) 14৯৯ 

১৮)৪ 

হ্ 
উ15 

3১81 

ট/৩ 15১৬ 
৮
)
 
১৪ ৪)৪ ৮৪1৬৯ 

ঢা 
৮
1
8
2
৮
 

হ হ্ 

হ্ 

1১৯)1৪ 

। ৯৫৮) ৮৪০)৯ 

"
|
 
৪64 

1 ০24 

॥ ২
4
 

৫
4
 

৫
৬
 

1 2৬ 

1৬৮৬ 

॥ ৬
 

1২৬ 

। ৪৬ 

॥ ০৬ 

| ই৬ 

1 ৬৬ 

৪
৬
 

৪৯৮ 



রঙ্গ পুর-সাহিত্য-পরিষদের ৬৪ 

| 
৯
 

ঘ
 

৪
১
0
 

না
 

ত
ন
 

3 র্ 
৪1৬ 

৮ 

৮ 

11
88
৮ 

8
৪
 

মা
 

18
৯ 

১
৪
 

11
81
৮ 

৮০
৫ 

8:
৪3
 

(2
 

৫.
 

1৯
1৮
 

৮৬
০ 

১৯
৮)
 

12
8)
15
 

18
৮ 

৮৪
১ 

৮৯
১১
১)
 

2৬
 

| 
৫4
 

১ 
144

 
.
ছ
 

॥ ৬4
. 

1
 

৮১
 

৯৪
৬ 

৮৪
28
৯)
 (8

৯1
৮৯
 

18
18
5)
 

|
 

৭4
 

1
 

৫৮
৯ 

(8
৯ 

৯]
 

18
৮ 

2
8
2
1
8
1
1
৯
2
6
 

৪
০
৬
1
 

4 
। 8৫
৮1
৬ 

81
78
8 

। ৯
৮
 

ও 
গ
ত
 



ষষ্ঠবর্ষ 

একাদশ মাসিক অধিবেশন । 
রবিবার, ২৪ বৈশাখ (১৩১৭) ইং ৭ মে (১৯১১ )। 

উপস্থিতি। 

শীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্য/করণতীর্ঘথ সভাপতি । 
শুধুক্ক রায় শরচচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাঁছুর বি, এল; সহঃ সভাপতি। 

শ্রীযুক্ত পণ্তিত ললিতমোহন গোস্বামী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্ত্র তট্টচার্ধ্য ছাত্রসত্য। 
কাবা-ব্যাকরণ-পুরাণভীর্থ। ,, দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্ঘ কবিরাঞ্জ। 

১ অরদাঁচরণ বিছ্াালঙ্কার সহঃ সম্পাদক । ,, কালীগ্রদন্ন মৌলিক। 

» অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার । , প্রাণরুঞ্খ লাহিড়ী । 

») যেগেন্ত্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল। » জগবীশনাথ মুখোপাধা।য়। 

,॥ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল। ১ হরগোগাল দস কু । 

॥ বিপিনচন্দ্র দাস ম্যানেজার । » কলনাপেশ্বর গুপ্ত কবিরত্। 

১ বৈকুনাথ সেন। ,, মদনগোপাল নিয়োশী। 
,, প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল। ্ ১ শ্রীচন্ত্র দেন গুপ্ব। 

১ পূর্ণেন্দুশেখর বাগচী । » সুরেন্্রঞ্জ রায়চৌধুরী সম্পাদক 
ও অন্ঠান্ত। 

আলোচ্য বিষয় । 

১। গত অধিবেশনের কার্যাবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব(চন। ৩ গ্রন্থে(পহার- 

দাতৃগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন | ৪। প্রবন্ধ--শ্রীধুক পঞ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের “ভক্ত 
চরিতামৃত*। ৫। প্রদর্শন ( ১) শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত রায় বিদ্যারত্ব বি, এল মহাশয়ের সংগৃহীত 

নিঙ্গান-প্রণেত। মাধব করের বংশীগ্ন শ্রীচন্দ্রের প্রতিষঠিত বিষুণমন্দির ও য্তকুণ্ডের আলোক 

চিত্র (২) শ্রীধুক্ত বসম্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন কতকগুলি দলিল। *।" 

ষষ্ঠ সাম্বংসরিক অধিবেশন এবং এই সভার অম্থগত বেলপুকুর পল্লী পরিষদের প্রথম বাধিক 

অধিবেশনের দিনাদি অবধারণ। ৭1 দিখাপতিয়ারাজ শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের 

অন্কুতাচার্যের রামায়ণ প্রকাশীর্থ পুনরায় ৩*০৯ টাক! এককালীন দানের নিমিত্ত সতার পক্ষ 

হইতে ধন্তবাদ জাপন। ৮। বিবিধ। 



৬৬ ষষ্ঠ বর্ষের কার্ধ্য বিবরণ 

নির্ধারণ । 

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি গৃহীত ও সভাপতি মহাশয় কর্তৃক 

প্/ক্ষরিত হইল । 

২। নিমগখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্বাচিত হইলেন ২. 

সভ্যের নাম, প্রস্তাবক সমর্থক 

শ্রীযুক্ত কষ্ণদান আঁচার্ধ্য চৌধুরী সম্গাদক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ 

মুক্তাগাছ। পোঃ, ময়মনসিংহ । ৃ | মুখোপাধ্যায়। 

,, রামপৰ ঘটক, পেস্কার, শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ শযুক্ত মদনগোপাল নিয়োগী 
. মুন্দেফকোট' গাইবান্ধা, রঙ্গপুর | মুখোপাধ্যায়। 

১. প্রমথনাথ খান » পুর্ণেন্ুমোহন সম্পাদক । 

শ্যামগঞ্জ, চন্দ্রকোণ! পে।ঃ মেদিনীপুর সেহানবীশ । 

১ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রার ,১ অন্দাচরণ সম্পাদক । 

কাব্যতীর্ঘথ কবিরপ্লন, রঙগপুর । বিদ্ভালঙ্কার। 

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি ধন্বাদ পুরঃসর সভার গ্রন্থাগাক্জে উপহত হইল,-_ 
উপহ্ৃত গ্রন্থের নাম উপহারদাতগণের নাম 

কমলদত্তী হরণ .., রঃ শ্রীক।লীপদ বাগ্চী। 

মহিয়-স্তোত্র *** তত শ্রীপ্রভাসচন্ত্র ঘে।ফল। 

৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবন্তী মহাশয়ের 'তক্ত চরিতামুত” নামক প্রবন্ধ 

সম্পাদক মহাশপর পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত পঙ্ডিত পন্মনাথ বিগ্ভাবিনোদ এম, এ 

মহোদয়ের অসমীয়া "গ্রন্থ বিবরণীর ভূমিক' শ্রীষুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ 

করিলেন। 

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশগ পুর্বাধিবেশনের নির্দেশ মত বেলপুকুর পল্লী 
পরিষৎ হইতে উপহৃত দলিলগুলির মধ্য হইতে ২৮থানি দলিলের সময়, দাতা ও গৃহীতার 

নামাদির পরিচয় প্রদান করিলেন। এই সকল দলিলের তালিকা পূর্ব অধিবেশনের কার্ধ- 

বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে । 
অতঃপর শ্রীধুক সম্পাদক মহাশয় দিনাজপুরের শ্রীঘুক্ত বরদাকান্ত রায় বিস্তারত্ব বি, এল 

মহীশয্ের উপহৃত নিদ্দান প্রণেত! মাধবকরের বিষুঃমন্দির ও যজ্তকুণ্ডের আলোক-চিত্র সভায় 
উপস্থাপিত করিয়। বলিলেন যে, বিস্কারত্ব মহাশয় স্বয়ং সেই বংশোদ্তব। তাহার পুর্ববপুকুষ-€ 
গণের এই স্থৃতিচিহ্ন বঙ্গবাসীর পক্ষে কম মাদরের বন্তনহে। ভগ্ন বিষুঃমন্দির এখন সংস্থা. 

ভাবে জীর্ণ, ইহার. পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয়। বিগ্তারত্ব মহাশয় স্বয়ং উদ্েগী হইলে বঙ্গবাসীর 
মধ্য ক্মরণযোগ্য এরূপ একজন মনীষীর এ্রহুক ও পারজ্িক উ্য়বিধ মঙ্গলের নিমি বিষ 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ৬৭ 

মন্দিরটি রক্ষিত হইয়া স্তাহাদের বংশ গরিম! বৃদ্ধি করিবে। চিত্র ছুইখানি »ভার চিত্রশালার 
রক্ষার্থ সাদরে গৃহীত এবং উপহারদাতাকে ধন্তবাদ প্রদত্ত হইল। 

৬। শ্রীযুক্ত মহ|সহোপাধ্যান ডাক্তার সতীশচন্ত্র বিদ্বাভুষণ এম, এ মহোদয়ের সভা. 
পতিত্বে পূর্ব প্রথামত আগামী জ্যোষ্টমাসের শেষ বা আষাঢ়মাসের প্রথমভাগে সভার স্থায়ী 
»ভাপতি মহাশয়ের এবং মূল সভার স্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ষষ্ঠ সাম্বতসরিক অধিবেশনের 

দিন নির্দিষ্ট কর! হয়। কোনও কারণে বিগ্যাভুষণ মহাশয়ের সভাপতিত্ব গ্রহণে অন্থবিধ 

হইলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুম!র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়কে এ পদে বরণ কর! 
বাঞ্চনীয় রর 

৭। এই সভার অনুগত বেলপুকুর পল্লীপরিষদের প্রথম স্াগ্বংসরিক অধিবেশনের দিন. 

আগামী 'জ্যেষ্ঠটমাসের প্রথমভাগেই স্থির করিবার জন্ত এ সভার সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ 

করা হয়। সেই সভার অনুরোধক্রমে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী মহ|শয়কে এ বধষিক 
অধিবেশনের সভ।পতি এধং নিক্নলিধিত সভ্যগণ এ সভার প্রতিনিপিরূপে তথায় উপস্থিত 

হইবার জন্য নির্বাচিত হইলেন ,__ 
শীষুক্ত অন্নদা প্রসাদ সেন জমিদার। * 

রায় শরচ্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাঁহাছুর। 

», পৃর্ণেন্দুমোহন পেছানবীশ | * 

, কবিরাজ কন্দপেশ্র গ৭ কবিরত্ব। 

১ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল। 

,, পণ্ডিত অনদাচরণ বিদা।লঙ্কার। 

,, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় । * 

১ উমাকাস্ত দাস বি, এল। * 

এবং সম্পাদক । 

১ ৮। দিখাপতিয়ার সুযোগ্য রাজকুম।র শ্রীযুক্ত শরতকুমার রায় এম, এ মহোদয়ের 

অভ্ুতাচার্যের রামায়ণ প্রকাশার্থ ৫**২ দান মধ্যে পূর্বে ২**২ প্রদত্ত হুইয়াঙ্িল বাকী ৩০৭২ 

টাকার প্রাণ্তি ধন্যবাদ পুরঃসর স্বীরুত হইল। 
৯। ন্বগাঁয় ইন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রক।শ মস্তব্য গৃহীত হুইয়। এই সত] 

ছুইতে যে সময়োচিত সমবেদন! জ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তহ্ত্তরে ন্বর্গায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
কী স্বযোগা পুক্তর শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহ! 

পঠিত হইল। 

অতঃপর অন্ত কেহ পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনও আলোচন! ন! করায় সভাপতি মহাশয় 

* চিষিত ব্যক্তিগণ & জধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। 



৬৮ রঞ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিয়ে।ক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন;-_-পগ্ডিত শ্রীষুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী 

মহাশয়ের ভক্ত-চ'রতামৃত গ্রন্থের সমালোচন! বিস্ৃতাকারে লিখিত হইয়াছে । এই প্রকারের 

গ্রন্থপো :নাঁর সংক্ষিপ্ত সার সংকলন €থ। অবলম্বন কর! বাঞ্ছনীয়, তবে যে স্থানে সমালোচ্য 

গ্রন্থের রসভাব ইত্যার্দি উৎকর্ষ মথব1 এঁতিহাসিক ব! সামাজিক বিশেষ তত দেখান আবশ্যক, 

সেখানে গ্রস্থমারের সহিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ যোজন। করা যাইতে পারে । এই গ্রন্থ পরিচয় নুতন 

প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থথানির প্রকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থ ও পত্রিক। প্রকাশ সমিতির সমীচীন মত 

গ্রহণ কর! আবশ্তক। দ্বিতীয় পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে অসমীয়! পু'থির বিবরণ 

সঙ্কলন কার্ধ্য অতি প্রশংপনীয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শযুক্ত পল্পনাথ বিগ্ভাবিনো'দ মহাশয় তাহাতে 

হস্তক্ষেপণ করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহাত্বার৷ বঙ্গদাহিত্যের নুতন 
এক আলোচনার পথ আবিষ্কৃত হইবে। প্রবদ্ধরচয্িতাদ্বয়কে সভার পক্ষ হইতে ধন্তবাদ 

দিতেছি। 

অতঃপর রজনী আট ঘটিকার সমন্ন সভার কার্ধ্য শেষ হইল। 

শ্রী্রেন্্র্ত্র রাঁয়চৌধুরী__সম্পাদক। জ্ীযাদবেশ্বর তর্করত্ব-_সভাপতি। 
















